
          

 

  

Наш број:  2019-1309/12        

Датум : 22.03.2019. 

 

 

Комисија за јавну набавку радова – Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту 
(ЈНОП-Т-05/19),  образована Решењем Наручиоца број: 2019-1309/3 oд 28.02.2019. године, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) доноси 

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА МРЕЖА ПРЕМА ПРОЈЕКТУ 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/19 

 

 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку радова у отвореном поступку -  

Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту – јавна набавка бр. 05/19: 
 

- на стр.6 се додаје реченица:  

„НАПОМЕНА: Након закључења уговора, наручилац има право да пре испоруке одређених материјала 

затражи од изабраног понуђача, све потребне извештаје и сертификате у електронском облику на 

ЦД-у.“ 

 

- на стр.216 брише се реченица:  

„Напомена: пре испоруке материјала потребно је Наручиоцу доставити све потребне 

сертификате и извештаје за понуђени материјал у штампаном и електронском облику на ЦД-у.“  

 

Рок за подношење понуда остаје 04.04.2019. године до 12:00 часова. Отварање понуда биће 

одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30 часова.  

 

О б р а з л о ж е њ  е 

 

   Комисија за јавну набавку  радова – Санација, реконструкција и изградња мрежа 

према пројекту (ЈНОП-Т-05/19), донела је Другу измену и допуну конкурсне документације јер 

је установила техничке грешке у предходној конкурсној документацији. 

Сагласно одредби члана 63. став 1) до 3) Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку извршила је Другу измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку 

радова у отвореном поступку -  Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту – 

јавна набавка бр. 05/19. 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 

Порталу  јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца. 

Претходно објављене кокурсна документације не важе. 

                                                                                    

                                                                                    

    Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                 ЈНОП-Т-05/19 

                                                                                                         


