
Основна школа „БРАНКО ЋОПИЋ“ 
Б е о г р а д – Видиковачки венац 73 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12) , за набавку добара-електрична 
енергија бр.04/14, Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, врши следећу измену: 
 
 

- Страна 5, поглавље IV, одељак 2, тачка 1):  
 
„понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду 
из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу обавио 
минимално једну трансакцију што доказује потврдом оператера преносног система“ 
 
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 
„ понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 
периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
обавио минимално три трансакције што доказује потврдом оператера преносног система“. 
 
 

- Страна 7, поглавље VI, одељак 2, у делу Понуда мора да садржи, тачка 3: 
 

„Потврду оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, 
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу обавио минимално једну трансакцију“ 
 
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 
„Потврду оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне 
енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу обавио минимално три трансакције“  
 
 

- Страна 13-образац 1, тачка 7: 
 
„Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду 
из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио 
минимално једну трансакцију“ 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

„Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 
периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, 
обавио минимално три трансакције“. 

 
У складу са наведеним изменама, нови рок за подношење понуда је 24.04.2014. године у 12,00 часова.  
 
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана (24.04.2014. године) у 12,30 часова у просторијама ОШ 
„Бранко Ћопић“. 
 
                                 Комисија за јавну набавку бр.04/14 
 
 
 
Датум: 
10.04.2014. године 
 


