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На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“  број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

директора ЈП Дирекције за изградњу  општине Голубац број ЈН 3-1/2013 од 

13.05.2013. године објављује  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 3/2013 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Радови на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже 

државних путева I и II реда у општини  Голубац  

ОРН: Радови на одржавању путева - 45233141 

 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку радова бр.ЈН 3/2013 - Радови 

на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева 

I и II реда  у општини Голубац, и то: 

 

1. У конкурсној документацији на страни 2/48  тачка 6.  који гласи:  

" УПУТСТВО ПОНУЂАЧА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ" , 

Мења се и сада гласи: 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

 

2. У конкурсној документацији на страни 6/48  тачка 6.  који гласи:  

" УПУТСТВО ПОНУЂАЧА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ" , 

Мења се и сада гласи: 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

 

3. У конкурсној документацији на страни 10/48 текст који гласи: "Рок  одзива на позив 

наручиоца : Максимални број пондера за рок за одзив по писменом или усменом налогу 

наручиоца на извршење  радова  је 5 пондера. Рачуна се рок у календарским данима не краћи 

од 1 дана и не  дужи од 5 дана и то :  

У  року од једног дана       :  5,0  пондера 

У  року од два дана            :  4,0  пондера 

У  року од три дана            :  3,0  пондера 

У  року од четири дана      :  2,0  п ондера 
У  року од пет  дана            : 1,0  пондер ." 
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Мења се и сада гласи: 

Рок  одзива на позив наручиоца : Максимални број пондера за рок за одзив по писменом 

или усменом налогу наручиоца на извршење  радова  је 10 пондера. Рачуна се рок у 

календарским данима не краћи од 1 дана и не  дужи од 10 дана и то :  

У  року од једног дана       :  10,0  пондера           У року од шест дана               : 5,0 пондера 
У  року од два дана            :    9,0  пондера            У року од седам дана             : 4,0 пондера 

У  року од три дана            :    8,0  пондера            У року од осам  дана              : 3,0 пондера 

У  року од четири дана      :    7,0  пондера             У року од девет дана             : 2,0 пондера 

У  року од пет  дана           :    6,0  пондера             У року од десет дана             : 1,0 пондер. 

 

4. У конкурсној документацији на страни  47/48 – Модел уговора, члан 22.: "Све евентуалне 

спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколко до споразума не дође, уговара се 

надлежност Привредног суда у Крагујевцу.", 

Мења се и сада гласи:  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколко до споразума не 

дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 

5.  Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

 

 

 

Председник комисије 

 

_____________________ 

Голубац, 12.јун 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


