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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 34605/1-1-37 

Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, обликовану у 14 

(четрнаест) партија 

 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1 

 

1. У делу конкурсне документације – V-II - Образац структуре понуђене цене, са 

упутством како да се попуни, Услед техничке грешке код нумерисања позиције на странама 37-40, 46-

48, 50-57, мењају се редни бројеви у техничким спецификацијама. 

 

2. У делу конкурсне документације – II - Обрасци који чине саставни део понуде, додаје 

се Образац V-VI - ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА: 

 

3. У делу конкурсне документације – VII Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

на страни 122, у делу: Понуда мора да садржи, додаје се: 

 Образац меничног овлашћења – Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – 

Понуђач је обавезан да образац V-VI попуни читко, овери печатом и потпише на прописаном 

месту, чиме потврђује тачност унетих података. Уз наведени образац меничног овлашћења 

понућач доставља 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке или 

извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и 

копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју добављач 

наводи у меничном овлашћењу – писму; (понуђач копира и попуњава образац посебно за сваку 

партију за коју конкурише); 

 

Сагласно наведеном, биће објављена и Измењена конкурсна документација. 
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