
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-03/14-IX 

Дана: 27.03.2015. године 

Трг Јована Сарића 1.  

Краљево 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-03/15-IX.  

Предмет јавне набавке: Набавка радова–радови на санацији фасаде зграде Градске управе града 

Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза. 

Врста поступка: Отворени поступак. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 16.03.2015. године. 
 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15) 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова–радови на санацији фасаде зграде 

Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности - друга фаза, након 

постављених питања потенцијалног понуђача и након уоченe техничкe грешкe у објављеној 

Конкурсној документацији у делу датог Прилога 5. – ''ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА''  Комисија за 

јавну набавку донела је Одлуку да се ради прецизирања конкурсне документације у овом делу МЕЊА 

и ДУПУЊУЈЕ део у Прилогу 5-Техничка спецификација тако што су додате две нове шеме браварије 

(скице) и то на страни 33. Конкурсне документације, страна 33. је замењена новом страном означеном 

са 33А, а после стране 51 Конкурсне документације додаје се нова шема браварије за хармоника врата 

означена као 51А, а све остало остаје исто. Наручилац напомиње да је кроз одговоре на постављена 

питања објављених истог дана на Порталу ЈН појаснио планиране радове у техничкој спецификацији. 
 

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), тако да крајњи рок за подношење понуда остаје исти 

и то 15.04.2015. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова. 
 

 3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне 

набавке број ЈН  404-03/15-IX, објављене на Порталу јавних набавки дана 16.03.2015. године. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 



 
Страна 33А 



  
Страна 51А 


