
                                                     
  
 

                                                       
                              
 
         

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу 
јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

У поступку спровођења  јавне набавке - Извођење радова на периодичном одржавању 
некатегорисаних атарских путева на територији општине Петровац на Млави,  под бр:404-
105/17-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до 
техничке грешке на страни 5. За обилазак локације 
 
 Уместо 
 
Обилазак локације је обавезан и исти се може извршити дана 29.2017. године, у врмену од 
8,00 часова – до 14 часова. 
 
Замени се 
 
Обилазак локације је обавезан и исти се може извршити дана 29.09.2017. године, у врмену од 
8,00 часова – до 14 часова. 
 
 
Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи 
који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи 
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране 
овлашћеног судског тумача. 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:.  
Општина Петровац на Млави 
ул. Српских владара бр. 165 
12 300 Петровац на Млави 
 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Јавна расвета за бициклистичку стазу– ЈН 
бр.20/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 03.10.2017. године до 9,00 часова. Отварање понуда 
спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 
10:30 часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи: 
 

1. Образац понуде                   
2. Образац струкуре цене   
3. Изјава о достављању менице и меничног 

     овлашћења за добро извршење посла                                              
4. Изјава о достављању менице и меничног 

    овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року    
5. Изјава о одговорном извођачу радова          



                                                     
  
 

6. Тршкови припреме понуде (само ако потражује трошкове)     
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