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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМEТ: Измена и допуна Конкурсне документације у поступку јавне набавке јавне набавке 
електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, 
Републичког фонда за здравствено осигурање и Републиког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за период од 12 месеци, редни број набавке 404-1-112/15-57  
 
     У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/12 и 
14/2015),  Наручилац врши измену конкурсне документације на следећи начин: 
 
             Врши се допуна конкурсне документације у делу „Модел оквирног споразума – Цена, услови 
и рок плаћања“ на страни 37/45 Конкурсне документације, тако да се додаје тачка 5.3 која гласи: 

5.3 „Вредност оквирног споразума без урачунатог ПДВ-а износи____________________ 
динара. (процењена вредност јавне набавке која ће бити унета приликом потписивања 
оквирног споразума)“. Досадашње тачке „5.3, 5.4, 5.5, и 5.6 постају 5.4, 5.5, 5.6, и 5.7.“ 
 
      Врши се допуна конкурсне документације у делу „Модел оквирног споразума – Измене и 
допуне“ на страни 39/45 Конкурсне документације, тако да се додаје тачка 12.2 која гласи: 
 

12.2 „Изменама и допунама не могу се мењати битни елементи оквирног споразума 
(предмет споразума, цена, услови, рок плаћања и права и обавезе страна у споразуму)“. 
 
     Врши се допуна конкурсне документације у делу „Модел уговора – Измене и допуне“ на 
страни 44/45 Конкурсне документације, тако да се у члану 7. Модела уговора додаје став 2., који 
гласи: 
 „Изменама и допунама не могу се мењати битни елементи уговора (предмет 
уговора, цена, услови, рок плаћања и количина добара)“. 
 
 Врши се допуна конкурсне документације у делу „Модел уговора – Цена и плаћање“ на 
страни 42/45 Конкурсне документације, тако да се у члану 2.  Модела уговора додаје: 
 
 Нови став 3:  
 „Укупна вредност уговора, која обухвата укупне количине, без ПДВ-а 
износи_______________динара.“ 
 

Нови став 4:  
„Укупна вредност уговора, која обухвата укупне количине, са ПДВ-ом 

износи_______________динара.“ 
 
Досадашње ставови „3, 4 и 5 постају 5, 6 и 7“ 

 
 Врши се измена конкурсне документације у делу „Модел уговора- Цена и плаћање“ на 
страни 42/45 Конкурсне документације, тако да се из члана 2.  Модела уговора брише досадашњи  
став 6.  
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