
 

Одговор на захтев за измену уговора - електрична енергија 

Одговор на захтев за измену Уговора о купопродаји у конкурсној документацији за 

јавну набавку мале вредности - електричне енергије. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Основна школа 

„Димитрије Туцовић“ 

Број:37/15 

Датум:23.01.2015. 

Место: Чајетина, Сердара Мићића 5 

Интернет адреса: osdimitrijetucovic.edu.rs 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкам ("Службени бгласник РС" 

124/2012), Комисија за јавну набавку сачињава 

ОДГОВОР 

НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1/2015- ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

1. Захтев заинтересованог лица Д.О.О. "Вуковић 1967" ВЕТЕРНИК    Новосадски 

пут 106 

Да се, у складу са  чл. 5.тачка 13. Правила о промени снабдевача (Сл.гл. РС бр. 

93/2012. , којим је дефинисано:  
 

" Наступањем дана промене снабдевача почиње да се примењује уговор о продаји који 

је купац закључио са новим снабдевачем, престаје уговор о продаји са тренутним 

снабдевачем, а балансна одговорност за место примопредаје прелази на новог 

снабдевача.", измени  клаузула у Уговору која се односи на период испоруке и дан 

ступања на снагу Уговора , тако да треба да гласи: 

"Период испоруке: Од дана завршетка законске процедуре промене 

снабдевача(очитавање бројила) у периоду од 00:00 до 24:00" 

" Овај уговор ступа на снагу даном очитавања бројила и важи...." 
 

Заинтересовано лице сматра да нема теоретских  нити техничких могућности да се 

приступи испоруци електричне енергије одмах по закључењу уговора из разлога 

што је потребно да се испоштује законска процедура за промену снабдевача која 

траје око 30 дана, те да уговор не ступа на снагу самим закључењем уговора, него 

завршетком процедуре. 

1. Одговор Комисије: 
 

Разматрајући захтев за измену предложеног Уговора о купопродаји у конкурсној 

документацији, комисија налази да су примедбе заинтересованог лица основане и 

да ће се приступити измени конкурсне документације и продужењу рока за пријем 

 

http://www.mladenovac.rs/


 

 понуда ,  о чему ће заинтересовано лице као понуђач, као и сви други 

потенцијални понуђачи чије пријаве стигну пре истека рока за достављање 

понуда бити благовремено  писмено обавештени. 
 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА: 

                                                                                                                  Борка Милојевић 

                                                                                                                  Соња Конатар 

                                                                                                                  Милан Бисић 

Доставити:  

Заинтересованом лицу које је тражило  

додатне информације и појашњења; 

Објавити на: 

- Порталу јавних набавки: www.портал.ујн.гов.рс 

- Интернет страници наручиоца: www.младеновац.рс 

 


