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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 10/56. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине
понуду, мења се:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара бр.
ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по партији _____ – НЕ ОТВАРАТИ” (Напомена:
уписати број 1 и/или 2, односно број једне или обе партије, у зависности од тога за коју/е
партију/е се подноси понуда).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.07.2018.
године, до 13:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 19.07.2018. године у 14:00
часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара бр.
ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по партији _____ – НЕ ОТВАРАТИ” (Напомена:
уписати број 1 и/или 2, односно број једне или обе партије, у зависности од тога за коју/е
партију/е се подноси понуда).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2018.
године, до 13:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 23.07.2018. године у 14:00
часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 13/56. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине
понуду, мења се:
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за испоручена добра се врши сукцесивно, на основу месечних рачуна по стварно
утрошеној количини електричне енергије, и то у року од најдуже 45 календарских дана од
дана регистрације фактуре (рачуна) у Централном регистру фактура. Испоручилац мора
доставити рачун за испоручену електричну енергију најкасније до 10. у месецу за предходни
месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, односно понуда Понуђача који захтева авансно
плаћање биће одбијена као неприхватљива.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за испоручена добра се врши сукцесивно, на основу месечних рачуна по стварно
утрошеној количини електричне енергије, и то у року од најдуже 45 календарских дана од
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дана пријема фактуре (рачуна). Испоручилац мора доставити рачун за испоручену
електричну енергију најкасније до 20. у месецу за предходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, односно понуда Понуђача који захтева авансно
плаћање биће одбијена као неприхватљива.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 23/56. у оквиру поглавља VI – Образац понуде-Партија 1, мења се:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по
партији 1 – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање–јавна расвета и
семафори.

Ред.
број

1.

Предмет
набавке

Јединица
мере

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Процењена
количина
kW
(на основу
потрошње
из претходне
године)

1

2

3

4

5

Активна
енергија –
јавна расвета
и семафори

kW/h

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењену
количину

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
процењену
количину

6

7

(3 х 5)

(4 х 5)

711453

5.1. Место испоруке

На местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима чије су ознаке наведене
у конкурсној документацији (Прилог број 1), уз могућност
да се, у случају потребе, број мерних места повећа.

5.2. Начин испоруке

Понуђач је дужан да гарантује сталну, квалитетну,
поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

5.3. Количина енергије

Према стварно утрошеној количини електричне енергије
Наручиоца.

5.4. Рок и начин плаћања

Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној
енергији. Наручилац се обавезује да ће плаћање по
месечном рачуну Понуђача, изврши најкасније у року од
45 дана од дана регистрације фактуре (рачуна) у
Централном регистру фактура.

5.5. Рок важења понуде (најмање 60 дана од
дана отварања понуда)

5.6. Рок испоруке

_____ од дана отварања понуда.

12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора, у
периоду од 00-24 часова, према централно европском
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времену (СЕТ), а најдуже до утрошка финансијских
средстава опредељених за предметну набавку, у
зависности од тога који услов пре наступи.
У случају промене снабдевача Уговор се примењује од
дана за који Оператор система обезбеђује мерне податке
за место примопредаје Купца (дан промене снабдевача) и
закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно
најдуже до утрошка средстава предвиђених за предметну
набавку, у зависности од тога који услов пре наступи.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на месту примопредаје
током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.

Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Купцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће
фактурисати Купцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје Купца, на основу
Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Напомена:
• У понуђену јединичну цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкови акцизе за утрошену електричну енергију, порез на додату
вредност, као и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које Купцу на темељу прописа мора зарачунати Снабдевач.
• Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет
презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по
партији 1 – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање–јавна расвета и
семафори.

Ред.
број

1.

Предмет
набавке

Јединица
мере

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Процењена
количина
kW
(на основу
потрошње
из претходне
године)

1

2

3

4

5

Активна
енергија –
јавна расвета
и семафори

kW/h

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењену
количину

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
процењену
количину

6

7

(3 х 5)

(4 х 5)

711453
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5.1. Место испоруке

На местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима чије су ознаке наведене
у конкурсној документацији (Прилог број 1), уз могућност
да се, у случају потребе, број мерних места повећа.

5.2. Начин испоруке

Понуђач је дужан да гарантује сталну, квалитетну,
поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

5.3. Количина енергије

Према стварно утрошеној количини електричне енергије
Наручиоца.

5.4. Рок и начин плаћања

Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној
енергији. Наручилац се обавезује да ће плаћање по
месечном рачуну Понуђача, изврши најкасније у року од
45 дана од дана пријема фактуре (рачуна).

5.5. Рок важења понуде (најмање 60 дана од
дана отварања понуда)

5.6. Рок испоруке

_____ од дана отварања понуда.

12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора, у
периоду од 00-24 часова, према централно европском
времену (СЕТ), а најдуже до утрошка финансијских
средстава опредељених за предметну набавку, у
зависности од тога који услов пре наступи.
У случају промене снабдевача Уговор се примењује од
дана за који Оператор система обезбеђује мерне податке
за место примопредаје Купца (дан промене снабдевача) и
закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно
најдуже до утрошка средстава предвиђених за предметну
набавку, у зависности од тога који услов пре наступи.

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на месту примопредаје
током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.

Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Купцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће
фактурисати Купцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје Купца, на основу
Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Напомена:
• У понуђену јединичну цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкови акцизе за утрошену електричну енергију, порез на додату
вредност, као и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које Купцу на темељу прописа мора зарачунати Снабдевач.
• Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет
презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
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4) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 28/56. у оквиру поглавља VI – Образац понуде-Партија 2, мења се:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по
партији 2 – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање–Општинска управа
општине Нови Кнежевац.

Ред.
број

1.

Предмет
набавке

Јединица
мере

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Процењена
количина
kW
(на основу
потрошње
из претходне
године)

1

2

3

4

5

Активна
енергија –
јединствена
цена

kW/h

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењену
количину

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
процењену
количину

6

7

(3 х 5)

(4 х 5)

149602

5.1. Место испоруке

На местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима чије су ознаке наведене
у конкурсној документацији (Прилог број 2), уз могућност
да се, у случају потребе, број мерних места повећа.

5.2. Начин испоруке

Понуђач је дужан да гарантује сталну, квалитетну,
поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

5.3. Количина енергије

Према стварно утрошеној количини електричне енергије
Наручиоца.

5.4. Рок и начин плаћања

Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној
енергији. Наручилац се обавезује да ће плаћање по
месечном рачуну Понуђача, изврши најкасније у року од
45 дана од дана регистрације фактуре (рачуна) у
Централном регистру фактура.

5.5. Рок важења понуде (најмање 60 дана од
дана отварања понуда)

5.6. Рок испоруке

_____ од дана отварања понуда.

12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора, у
периоду од 00-24 часова, према централно европском
времену (СЕТ), а најдуже до утрошка финансијских
средстава опредељених за предметну набавку, у
зависности од тога који услов пре наступи.
У случају промене снабдевача Уговор се примењује од
дана за који Оператор система обезбеђује мерне податке
за место примопредаје Купца (дан промене снабдевача) и
закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно
најдуже до утрошка средстава предвиђених за предметну
набавку, у зависности од тога који услов пре наступи.

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на месту примопредаје
6

током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.

Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Купцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће
фактурисати Купцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје Купца, на основу
Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Напомена:
• У понуђену јединичну цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкови акцизе за утрошену електричну енергију, порез на додату
вредност, као и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које Купцу на темељу прописа мора зарачунати Снабдевач.
• Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет
презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по
партији 2 – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање–Општинска управа
општине Нови Кнежевац.

Ред.
број

1.

Предмет
набавке

Јединица
мере

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Процењена
количина
kW
(на основу
потрошње
из претходне
године)

1

2

3

4

5

Активна
енергија –
јединствена
цена

kW/h

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењену
количину

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
процењену
количину

6

7

(3 х 5)

(4 х 5)

149602

5.1. Место испоруке

На местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима чије су ознаке наведене
у конкурсној документацији (Прилог број 2), уз могућност
да се, у случају потребе, број мерних места повећа.

5.2. Начин испоруке

Понуђач је дужан да гарантује сталну, квалитетну,
поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

5.3. Количина енергије

Према стварно утрошеној количини електричне енергије
Наручиоца.
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5.4. Рок и начин плаћања

Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној
енергији. Наручилац се обавезује да ће плаћање по
месечном рачуну Понуђача, изврши најкасније у року од
45 дана од дана пријема фактуре (рачуна).

5.5. Рок важења понуде (најмање 60 дана од
дана отварања понуда)

5.6. Рок испоруке

_____ од дана отварања понуда.

12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора, у
периоду од 00-24 часова, према централно европском
времену (СЕТ), а најдуже до утрошка финансијских
средстава опредељених за предметну набавку, у
зависности од тога који услов пре наступи.
У случају промене снабдевача Уговор се примењује од
дана за који Оператор система обезбеђује мерне податке
за место примопредаје Купца (дан промене снабдевача) и
закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно
најдуже до утрошка средстава предвиђених за предметну
набавку, у зависности од тога који услов пре наступи.

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на месту примопредаје
током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.

Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Купцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Снабдевачу, Снабдевач ће
фактурисати Купцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје Купца, на основу
Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Напомена:
• У понуђену јединичну цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкови акцизе за утрошену електричну енергију, порез на додату
вредност, као и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које Купцу на темељу прописа мора зарачунати Снабдевач.
• Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет
презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.

5) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 35/56. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора-Партија 1, мења се:
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати
документ биће саставни део рачуна.
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На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља
поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 10. у текућем месецу за претходни месец.
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој
буџетској години.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити по основу месечних рачуна за утрошену
количину електричне енергије, а које испоставља Продавац, и то у року од најдуже 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана регистрације фактуре (рачуна) у Централном
регистру фактура.
Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати
документ биће саставни део рачуна.
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља
поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец.
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој
буџетској години.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити по основу месечних рачуна за утрошену
количину електричне енергије, а које испоставља Продавац, и то у року од најдуже 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема фактуре (рачуна).
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Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца.

6) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична
енергија, на страни 42/56. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора-Партија 2, мења се:
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати
документ биће саставни део рачуна.
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља
поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 10. у текућем месецу за претходни месец.
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој
буџетској години.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити по основу месечних рачуна за утрошену
количину електричне енергије, а које испоставља Продавац, и то у року од најдуже 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана регистрације фактуре (рачуна) у Централном
регистру фактура.
Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати
документ биће саставни део рачуна.
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља
поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец.
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Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој
буџетској години.
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање извршити по основу месечних рачуна за утрошену
количину електричне енергије, а које испоставља Продавац, и то у року од најдуже 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема фактуре (рачуна).
Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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