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На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“  број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

Начелника општинске управе Голубац  број  404-18-2/2014 од 15.12.2014. године 

објављује  

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА бр. ЈН 8/2013 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : Набавка  и испорука електричне енергије, назив и ознака из 

Општег речника Набавки:  09310000 електрична енергија. 

1.1 .МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 8/2013, Набавка  

и испорука електричне енергије, назив и ознака из Општег речника Набавки:  

09310000 електрична енергија, и то: 

1.1.1.  У конкурсној документацији на страни 5/25  уместо '' Период испоруке: 12 

месеци, почев од дана потписивања уговора  од 00:00 часова до 24:00 часова'', 

треба да стоји ''период испоруке 12 месеци, почев од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавања стања на бројилу) од 00:00 часова до 

24:00 часова . 
1.1.2. У конкурсној документацији на страни 14/25 уместо '' Период испоруке: 12 

месеци, почев од дана потписивања уговора  од 00:00 часова до 24:00 часова'', 

треба да стоји ''период испоруке 12 месеци, почев од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавања стања на бројилу) од 00:00 часова до 

24:00 часова . 

 

1.1.3. У конкурсној документацији у моделу уговора на страни 21/25 уместо '' 

Период испоруке: 12 месеци, почев од дана потписивања уговора  од 00:00 

часова до 24:00 часова'' треба да стоји ''период испоруке 12 месеци, почев од дана 

завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања на 

бројилу) од 00:00 часова до 24:00 часова . 

   

1.1.4. У конкурсној документацији у моделу уговора на страни 23/25 уместо '' 

Уговор се закључује на период од 12 месеци, почевши од дана потписивања 

уговора'' треба да стоји ''уговор се закључује на период од 12 месеци, а његово 

дејство важи почев од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавања стања на бројилу)  . 

  

  2.  Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

Број: 404-18-3/2014 

Голубац, 16.12.2014. године 

 

                                                                                        Комисија за јавну набавку 8/2014 

                                                                                      

 

 


