
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Деловодни број: IV-404-242/2017 

Број: ЈНМВ К 24/17 

Дана: 08.06.2017. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

Техничке контроле пројекта техничког регулисања саобраћаја за град Суботицу 

 

 Дана 05.06.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку број ЈНМВ К 

21/17, у којој Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 24/17 мења се број јавне набавке где 

уместо „ЈНМВ К 21/17“ сада гласи „ЈНМВ К 24/17“  

 

II 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 24/17 мења модел уговора у коме се 

члан 5. брише.  

 

III 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 24/17 мења модел уговора у члану 

4. став 1. где уместо: 

 

 „Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун Даваоца 

услуге број ________________________________________ код ___________________ Банке, по 

извршеној услузи, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране 

Наручиоца и дневника о извршеним пословима овереним од стране Даваоца услуге и 

Наручиоца.„ 

 

Сада гласи: 

 

„Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун Даваоца 

услуге број ________________________________________ код ___________________ Банке, по 

извршеној услузи, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране 

Наручиоца и доставе коначног извештаја о извршеној техничкој контроли са печатом и потписом 

на Пројекту.„ 

 

IV 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 24/17 мења се рок за подношење и 

отварање понуда те уместо: 



 „Рок за подношење понуда је дана 15.06.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 15.06.2017. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 228. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда.„ 
 

Сада гласи: 

 

 „Рок за подношење понуда је дана 16.06.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 16.06.2017. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 228. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда.„ 
 

V 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију која садржи све 

промене и коју је Понуђач у обавези да приложи приликом подношења понуде.  

 


