
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-01-2/19-VII 

Дана: 06.02.2019. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАД КРАЉЕВО 

Број јавне набавке: ЈН 404-01/19-VII.  

Предмет јавне набавке: Набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене 

амбуланте Рибница у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца. 

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 29.01.2019. године. 

 

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

68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII набавка 

радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, за 

потребе Града Краљева као наручиоца, је након уочених техничких грешака у објављеној 

Конкурсној документацији у делу Поглавље XI-Образац структуре цена са упутством како да се 

попуни, на страни 127. Конкурсне документације код позиције 50.1.-Уземљење и громобранска 

инсталација, на страни 136. Конкурсне документације код позиције 59.21.-Испорука и монтажа 

челичне цеви за израду цевне мреже и на страни 146. Конкурсне документације у Збирној 

рекапитулацији радова по врстама радова, као и на страни 155. Конкурсне документације у 

Поглављу XVI-Обрасцу Изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона о јавним 

набавкама, донела је Одлуку да се ради исправке уочених техничких грешака и прецизирања 

Конкурсне документације изврши Измена и допуна Конкурсне документације тако што се 

објављује комплетна измењена Конкурсна документација.  

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

подношење понуда ПРОДУЖАВА за шест дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за 

подношење понуда 14.02.2019. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 14.02.2019. 

године у 12
30 

часова. 

3) Ова измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне 

документације јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII набавке радова на реконструкцији и доградњи 

објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, објављене на Порталу јавних набавки дана 29. 

01.2019. године. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


