
 
 
 
Комисија за јавну набавку мале вредности 
„Жица жарена“, ЈНМВ-03Д/17 
Број: 2610 
Дана: 06.03.2017. година 
 
Предмет: Обавештење о измени Конкурсне документације  
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену Конкурсне документације за 
јавну набавку добара: „Жарена жица“, редни број набавке ЈНМВ-03Д/17 објављене на 
Порталу јавних набавки дана 27.02.2017. године. 

 
1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу III-технички опис, 
и то: 
- У тачки 1. Техничког описа, у колони 4. Мења се затезна чврстоћа жице са 
позиције 3. и уместо мин.  480N/mm² мак. 500 N/mm², сада гласи мин.  450N/mm²мак. 
500 N/mm², 
- У тачки 1. Техничког описа, у колони 6. „паковање“ Наручилац за жице са 
позиција 1. и 2.  Дозвољава одступање у спољном пречнику котура од +20%. 
- Тачку 2. Техничког описа која се односи на квалитет жице Наручилац допуњује 
захтевом „Понуђачи су дужни да дају изјаву да ће у случају да им се додели уговор 
испоручивати жицу у квалитету који захтева Наручилац и коју је произвео произвођач 
кога су навели у Обрасцу структуре цене. Изјава је саставни део Конкурсне 
документације и налази се у поглављу IX К.Д.“ 
2. Наручилац такође врши измене у Моделу уговора и то: 
- У ставу 4. чл. 3. Модела уговора Наручилац се грешком позвао на став 5. уместо 
став 3. истог члана.  
- У ставу 2. члана 5. Наручилац се грешком позвао на чл. 4. став 5. уместо на чл. 
3 став 3.  а који се односи на максимални износ до кога се може вршити набавка.  
- У ставу 3.  члана 8. Наручилац се грешком позвао на чл. 4. уместо на чл. 3 . 
Уговора. 
- Измена се врши и у чл. 6. став 3. у одредбама које се односе на случај спора 
уговорних страна око квалитета жице и која уместо: „У случају спора уговорних страна 
око квалитета испоручене и враћене жице уговорне стране су сагласне да је у том 
случају за оцену квалитета мериторно мишљење Извештај лабораторије која је пре 
тога извршила испитивање квалитета жице и чији је Извештај достављен уз понуду. 
Трошкове лабораторијског испитивања квалитета сноси уговорна страна која то 
захтева ново испитивање.“ сада гласи: „У случају спора уговорних страна око 
квалитета испоручене жице уговорне стране су сагласне да је у том случају за оцену 
квалитета мериторно мишљење акредитоване лабораторије за испитивање квалитета 
жице. „ 

3. Наручилац је допунио Конкурсну документацију Изјавом о квалитету жарене жице.  
Изјава се налази у поглављу IX К.Д.  
 

Обавештење о измени и измењену Конкурсну документацију Наручилац ће истовремено 
објавити на Порталу јавних набавки јавних набавки и на својој интернет страници. 
Због измене Конкурсне документације Наручилац ће продужити рок за достављање 
понуда. 

 
      Комисија за јавну набавку 

                                                                                       


