
 
 
Комисија за јавну набавку мале вредности радова 
Изградња магацина за чување техничких гасова, ЈНМВ – 59Р/17 
Број: 19126 
Дана: 27.12.2017. година 
 
Предмет: Обавештење о измени и допуни 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 радова „Изградња магацина за чување 
техничких гасова“, редни број набавке ЈНМВ-59Р/17 објављене на Порталу 
јавних набавки дана 21.12.2017. године. 

Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације на следећи 
начин: 

1.  Врши се измена у тачки 12.2. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду у делу који се односи на рок важења гаранције за добро 
извршење посла, тако што се усклађује са роком важења наведеним у 
члану 15. Модела уговора, Изјави о достављању финансијске 
гаранције за добро извршење посла и Моделу меничног овлашћења. 
Рок важења гаранције за добро извршење посла је 30 дана дужи од 
рока важења уговора. 

2. Врши се допуна тачке 22. Упутства понуђачима како да сачине понуду 
наводима који се односе на узмену уговора услед продужења рока за 
завршетак радова. 

3. Допуњује се члан 4. Модела уговора ставом који се односи на број 
рачуна Извођача радова на који ће се извршити плаћање изведених 
радова. 

4. Из члана 5. Модела уговора брише се став 6. који се односи на 
продужење рока зазавршетак радова услед наступања околности за 
које је искључиво одговоран Наручилац.  

5. Допуњује се Конкурсна документација Изјавом о достављању 
финансијске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 
(образац бр. 9 у поглављу IX), коју је наручилац превидео.  

6. Како достављање Модела меничних овлашћења није обавезно, врши 
се измена Изјаве о достављању гаранције за добро извршење посла 
тако што се брише навод ...“ на обрасцу наведеном у Конкурсној 
документацији“ а који се односи на менично овлашћење. 

 
Због извршене измене Конкурсне документације Наручилац продужава рок за 
подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 03.01.2017. године до 
09.00 часова. Измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
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