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NABAVKA RADOVA - SANACIJA I DOGRADNJA GLAVNE CRPNE STANICE U BEČEJU 

 

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 

68/2015), komisija za javnu nabavku objavljuje izmenе konkursne dokumentacije: 

 

Izmena 1: 

U konkursnoj dokumentaciji, na str. 15 konkursne dokumentacije definisan je način dokazivanja 

dodatnog uslova poslovnog kapaciteta, koji glasi: 

 „Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити:  

- фотокопију Уговора и Окончане ситуације или Рачуна.“ 

- se menja i sada glasi: 

„Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити:  

- Образац бр. 14, фотокопију Уговора и Окончане ситуације или Рачуна.“ 

 

Izmena 2: 

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 40, Obrazac br. 13, se menja i sada glasi: 

 
 

 



Образац бр. 13.        ИЗЈАВА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКАТ 

 

 

 

Изјављујем, да је дана ________________ године (датум увида у пројекат), компетентно 

лице _________________________________  (име и презиме овлашћеног лица), који је 

представник понуђача ________________________________________ (назив понуђача) из 

_____________________________________________, (седиште понуђача) извршио увид у 

комплетну пројектну техничку документацију везану за радове - Санација и доградња 

главне црпне станице у Бечеју, чије извођење је предмет јавне набавке бр. ЈН III-6/18. 

Изјављујем, да је понуда састављена уз познавање свих битних детања из пројектно 

техничке документације. 

 

 

 

 

 Датум: ________________    Потпис овлашћеног лица 

 

          М.П.  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда 

обавио увид у пројектну техничку документацију. Ова изјава је обавезан састави део 

понуде. 

 

 

 

 

 



Izmena 3: 

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 11. u delu poglavlja 2.17. Finansijske garancije, gde je 
navedeno:  
 
" - У тренутку потписивања уговора средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дужи од рока предвиђеног 
за завршетак радова." 
 
- se menja i sada glasi: 
 
" - У тренутку потписивања уговора средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дужи од рока предвиђеног 
за завршетак радова. 
У тренутку потписивања уговора, понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања у износу од 30% од вредности уговора са ПДВ-ом и са роком 
важења најмање до коначног извршења посла." 
 

Izmena 4: 

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 23, Obrazac br. 6, se menja i sada glasi: 

 

  



Образац бр. 6.  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ   
   ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

Број понуде: _______________ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. ЈН III-6/18 - „ Овлашћујемо члана групе 

_____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе 

иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ЧЛАН 

ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У 

ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

М.П. 

 

Датум: __________________ 

 

 

 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -
директори. 
 

  



 

Izmena 5: 

U konkursnoj dokumentaciji, na strani br. 3 i na strani br. 6, ime Obrasca br. 13, koji glasi: 

"Образац бр. 13. ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ " 

 

- se menja i sada glasi: 

"Образац бр. 13. ИЗЈАВА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКАТ " 

 

 
 

 
Komisija za javnu nabavku br. JN III-6/18 

 

* dokument je važeći bez potpisa i pečata 

 


