
 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Н О В И   Б Е Ч Е Ј 

Број ЈНВВ: IV 04-404-8/2015 

Датум:   04.03.2015. год. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈНВВ бр. IV 04-404-8/2015,  

за набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету Општине Нови Бечеј. 

 

 Дана 04.03.2014. године Комисија, именована решењем о образовању Комисије број IV 04-404-8/2015 

од 23.01.2015. године, прегледом Конкурсне документације за набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету 

Општине Нови Бечеј, констатује да у предметној Конкурсној документацији ставом „У цену набавке треба 

урачунати све трошкове набавке“, није прецизирано шта не садржи понуђена цена, односно то је једино 

учињено у Моделу уговора за предметну набавку (чл. 4.  став 5), где стоји:  

 

„У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије.“  

 

Сходно наведеном, Комисија даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде за ЈНВВ 

бр. IV 04-404-8/2015,  за набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету Општине Нови Бечеј, како би понуђачи 

могли да припреме прихватљиве понуде, и допуњује Конкурсну документацију на следећи  начин: 

 

- у тачци 10. после става 4. Упутства датог понуђачима како да припреме понуде (поглавље  VII, на 

стр. 17/41 ),  

- у Обрасцу понуде, у напомени (поглавље  VIII, на стр. 26/41) и  

- у ставу 2. Образложења за образац структуре цене (поглавље  XI, на стр. 29/41),  

 

после уписаног става: 

„У цену набавке треба урачунати све трошкове набавке“,  

 

ДОДАЈЕ СЕ НОВИ СТАВ: 

„У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 

трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача ел. енергије.“ 

У свему осталом, Конкурсна документација за предметну набавку остаје непромењена. 

 

 С обзиром на чињеницу, да је наведено појашњењe предметне Конкурсне документације дато као 

допуна, Комисија Наручиоца, сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ 

РОК за подношење и отварање понуда на: 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 05.03.2015.  НА  10.03.2015. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 05.03.2015.  НА  10.03.2015. године у 12,00  

  часова; 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет 

страници Наручиоца.                  

 

                        Заменик председника Комисије:                     

            ____________________________ 

                                                                                           Трифун Станковић 


