
 
ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 1/8 
Датум: 25.02.2015. године 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12) 
Комисија за јавну набавку добар у отвореном поступку ЈН ОП 01/2015, образована Решењем 
директора Геронтолошког центра „НОВИ САД“ број: 1/3 од 03.02.2015. године, сачинила је дана  
25.02.2015. године 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

ЈН ОП 01/2015  
 

 У делу 6. Конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 11. 
Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост 
понуде, стр.16/35,   подтачке Други захтеви Наручиоца, додаје се нови став: 

 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговрног лица понуђача и оверну печатом, којом се обавезује да ће пре закључења 
уговора доставити уредно састављене записнике о извршеним контролама свих мерних места са 
предлозима и упутствима за: 
а) примену одређених мера и начинима штедње и рациналне потрошње електричне енергије; 
б) смањење реактивне енергије и енергије уградњом уређаја за компензацију; 
в) пребацивање потрошње из периода већих дневних оптерећења у период мањих дневних 
оптерећења; 
г) равномернију потрошњу и штедњу електричне енергије; 
д) организацију рада са оптималним могућностима испоруке електричне енергије; 
ђ) време и начин редовне контроле уз присуство овлашћених лица свих страна. 
 

У делу 7. Конкурсне документације Обрасци, у обрасцу 5. Модел уговора, у члану 3. 
стр.28/35, у став 6 мења се и нови  гласи: 

Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и накнаду за подстицај 
повлашћених произвођача Снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, 
на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника из 
тренутно важеће Уредбе о измени уредбе о начину и условима одређиванја уједначених цена 
приступа дистрибутивном систему и условима отварања тржишта електричне енергије („Службени 
гласнику РС“ бр.65/2014), Уредбе о висини посебне накнаде за подстицај у 2015. години 
(„Службени гласнику РС“ бр.7/2015), односно у складу са изменама прописа који регулишу ову 
област. 
 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације и измењену Конкурсну документацију Наручилац 

ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
(www.gerontns.co.rs). 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова 
понуда ће бити одбијена. 
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