
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-30-2/19-VII 

Дана: 22.05.2019. године 

Трг Јована Сарића 1. 

К р а љ е в о 

 

 

 

ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку је у отвореном поступку јавне набавке, ЈН број 404-30/19-VII набавка 

радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у 

циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе 

града Краљева као наручиоца, објављеној Конкурсној документацији на основу постављеног питања 

потенцијалног понуђача утврдила одређене непрецизности у делу датог Прилога 14.-„ МОДЕЛ 

ПОТВРДЕ“, на страни 76. Конкурсне документације „извршио радове за наше потребе у укупној 

вредности без ПДВ–a“ и донела Одлуку да се ради прецизирања Конкурсне документације у овом 

делу измени Конкурсна документација и страна „76“ Конкурсне документације замењује новом 

страном означеном као „76А“, а све остало остаје исто. 

 

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

подношење понуда ПРОДУЖАВА за 1 (један) 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 28.05.2019. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 28.05.2019. године у 12
00 

часова. 

 

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

јавне набавке ЈН број 404-30/19-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 25.04.2019. године. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЈН 404-30/19-VII радови на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у ул. Доситејевој  
 

ПРИЛОГ 14.- МОДЕЛ ПОТВРДЕ 

 

Назив референтног наручиоца _________________________________________  

Седиште ___________________________________________________________  

Улица и број ________________________________________________________  

Телефон/факс _______________________________________________________  

Матични број _______________________________________________________  

ПИБ _______________________________________________________________  

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је _________________________________________________ у _______. години 

(назив понуђача) 

извршио радове (назив радова):___________________________________________________________ 

 

за наше потребе у укупној вредности са ПДВ–ом од ____________________________ динара. 

 

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________________________  

(назив понуђача) 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке ЈН брoj 404-30/19-VII набавке радова на изградњи 

1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији 

Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева 
као наручиоца и у друге сврхе се не може користити.  

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује:  

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                      М.П.                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                      РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

__________________                                                                       ______________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Образац се по потреби може копирати у довољном броју примерака.  
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