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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12), наручилац мења  
конкурсну документацију: 
 
у Обрасцу понуде у делу ПРИЛОГ (стр.29) 
 
          
те уместо текста:  
 
 
'' ПРИЛОГ:  
 
- Приложен предлог уговора о кредиту    
- Приложен план отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе по 
прпорционалном методу (састављен под претпоставком да се кредит повлачи у целости дана 
25.04.2015. године,  са роком отплате од 5 година уз грејс период од 12 месеци). ''  
   

исти треба да гласи 
 
'' ПРИЛОГ:  
 
- Приложен предлог уговора о кредиту    
- Приложен план отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе по 
прпорционалном методу (састављен под претпоставком да се кредит повлачи у целости дана 
25.05.2015. године,  са роком отплате од 5 година уз грејс период од 12 месеци). ''  
 
У ПРИЛОГУ ОВЕ ИСПРАВКЕ НАЛАЗИ СЕ ИСПРАВЉЕНА СТРАНА 29. КОЈА ЋЕ БИТИ 
САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
Образложење 

 
 У поступку спровођења поступка јавне набавке комисија Наручиоца констатовала је да је у 
конкурсној документацији дошло до техничке омашке приликом састављања у Обрасцу понуде у 
делу ПРИЛОГ утолико што је погледу плана отплате наведено да план отплате треба бити 
састављен под претпоставком да се кредит повлачи у целости дана 25.04.2015. године, уместо 
25.05.2015. године, а како је то наведено и обајшњено у поглављу VI Упутсво понуђачима како да 
сачине понуду тачка 9.3., те је у складу са ЗЈН, Конкурсном документацијом извршена ова измена 
конкурсне документације. Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни 
наручиоца.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                           
 



 
 
 
 
5.8. Инструмент обезбеђења кредита су: 
- бланко соло менице општине Петровац на Млави 
 
5.9. Рок важења понуде је ________ дана ( не мање од 60 дана од дана отврања понуде) 
 
 
5.9. Рок одобравања (расположивости) повлачења кредита  након потписивања 
уговора у траншама је 5 дана од дана  достављања захтева потписаног и овереног од 
стране Наручиоца. 
 
 

ПРИЛОГ:             
 
- Приложен предлог уговора о кредиту    
- Приложен план отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе по 
прпорционалном методу (састављен под претпоставком да се кредит повлачи у 
целости дана 25.05.2015. године,  са роком отплате од 5 година уз грејс период од 12 
месеци).    
   
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_________________________        ___________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за ЈН број 7/2015 
- Набавка кредита за финасирање капиталних инвестиција- 

страна 29 од 33 
 

 


