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Дана: 08.03.2017. 
Број: 5/17/402 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 01-02-17-у, 
сачињава 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измена основне верзије)  

 
за јавну набавку услуга 

 
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

 
                                    број јавне набавке мале вредности  01-02-17-у 

 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 36, додају се подаци о: 
 

-   другим изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/402 од  08.03.2017." 
 

- Продужењу рока за подношење понуда, према следећем 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 17.03.2017. до 09,00 часова   
(основна верзија до 14.03.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/401 од 08.03.2017. године)“ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 17.03.2017. у 09,10 часова“ 
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БРОЈ 2 
У обрасцу  број 5 – Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН – понуђач 
 
- На страни19 од 36, текст испод табеларног дела, мења се и сада гласи: 
“  Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачке 5)  ЗЈН, доказујемо достављањем:  

“фотокопија   захтеваних доказа (важеће решење и потврда), издатих од стране Народне банке 
Србије“  

 

БРОЈ 3 
У обрасцу број 6 – Изјава о испуњености услова  из члана 75. ЗЈН – подизвођач 
  
- На страни20  од 36, текст испод табеларног дела, мења се и сада гласи: 

“Понуђач за подизвођача доставља доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. 
тачке 5)  ЗЈН -  “фотокопије  захтеваних доказа (важеће решење и потврда) издатих од стране 
Народне банке Србије“  

 
 
БРОЈ 4 
У обрасцу број 7 – Изјава за доказивање пословног капацитета 
 
- На страни 21 од 36, у табеларном делу, у другој колони, речи “  Износ Сума осигурања ”  
замењују се речима:  
“Износ премија без пореза ” 
 
 
БРОЈ 5 
У документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
- На страни 28 од 36, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
17.03.2017.године до 09,00 часова.“  

 
- На страни 34 од 36, тачка 15) став 1, речи „до  09.03.2017. године“ замењују се 

речима: „до  13.03.2017. године (последњи дан рока пада у недељу 12. марта, те се рок 
помера на први радни дан)“ 

 
- На страни 35 од 36, тачка 19) став 7 речи „до  13.03.2017. године“ замењују се 

речима: „до  14.03.2017. године“ 
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О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је исправио техничке грешке, те је  у:  Обрасцу број 5 и Обрасцу број 6,  извршио 
измене конкурсне документације у делу која се односи на достављање доказа за испуњеност 
обавезних  услова из члана 75. став 1. тачка 5, као и у Обрасцу број 7 у делу која се односи на 
назив друге колоне.  
С обзиром да су измене извршене у року који је мањи од осам дана пре истека рока за 
подношење понуда, Наручилац ће  продужити  рок за подношење понуда. 
 
 
Комисија за јавну набавку број  01-02-17-у 


