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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

објављујемо 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ 

РАДОВА - РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ НА 

ЛОКАЦИЈИ ГЛОГОЊ, ПАРЦЕЛА БР. 505 КО ГЛОГОЊ  

Набавка редни број : 11/19-М 
 

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА: 

 

Измену конкурсне документације објављене 29.11.2019. године на Порталу управе за ЈН и интернет 

страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево: 

 

1. На страни 11 IV УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Пословни капацитет 
- да располаже довољним пословним искуством за  предметну набавку –референце 

- Потврде референтних наручилаца или фотокопије уговора о обављеним 

пословима 

  мења се и сада гласи: 

 

 Пословни капацитет 
- да располаже довољним пословним искуством за  предметну набавку –референце 

- Потврде референтних наручилаца  

 

 

2.    На страни 35, XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 

МЕНИЧНО ПИСМО –  ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА 

Предајемо вам једну бланко соло меницу, за озбиљност понуде и овлашћујемо ЈП „Градска стамбена 

агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да предату меницу број _______________ 

може попунити на износ од ________________ динара на име озбиљности понуде  за ЈН 11/19-M  од 

______________ године, чији је предмет: јавна набавка радова – радови на уређењу слободне површине 

на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3. 
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мења се и сада гласи: 

 

 

МЕНИЧНО ПИСМО –  ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

Предајемо вам једну бланко соло меницу, за повраћај авансног плаћања и овлашћујемо ЈП „Градска 

стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да предату меницу број 

_______________ може попунити на износ од ________________ динара на име повраћаја авансног плаћања 

за ЈН 11/19-M  од ______________ године, чији је предмет: јавна набавка радова – радови на уређењу 

слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана 

набавки 1.3.3. 

 

 

 

3.    На страни3  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније 

последњег дана истека рока, односно 09.12.2019. године до 12:00 часова. 

 

1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, односно 09.12.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених 

представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје 

да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 

 

мења се и сада гласи 

1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније 

последњег дана истека рока, односно 10.12.2019. године до 12:00 часова. 

 

1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, односно 10.12.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених 

представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје 

да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 
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 4.    На страни 28  12.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Став 4 
 

Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 

11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 – „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 09.12.2019. године до 12,00 часова.  

 

мења се и сада гласи: 

Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 

11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 – „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 10.12.2019. године до 12,00 часова.  

 

 

5.    На страни 14  VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ          

 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________ (назив 

понуђача или члана групе понуђача) у поступку јавне набавке радова – радови на уређењу слободне 

површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3, 

изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из конкурсне документације и подносим ову 

понуду бр. _______________ од ______________________ године (унети број и датум понуде)  

мења се и сада гласи: 

 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________ (назив 

понуђача или члана групе понуђача) у поступку јавне набавке радова – радови на уређењу слободне 

површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3, 

изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из конкурсне документације и подносим ову 

понуду бр. _______________ од ______________________ године (унети број и датум понуде)  

 

6.    На страни 19  VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ   
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 

11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

мења се и сада гласи: 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 

11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
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6.    На страни 20  IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА  
 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке радова – радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО 

Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

мења се и сада гласи: 

 

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке радова – радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО 

Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

7.    На страни 21  X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО 

Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

мења се и сада гласи: 

 
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО 

Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

 

12.3. 8.    На страни 29  12.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ, став 3 

 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а,  са 

назнаком: 

„Измена понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”“ или 

„Допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”” или 
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„Опозив понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 - „НЕ ОТВАРАТИ””  или 

„Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на 

локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.1.3 - „НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

мења се и сада гласи: 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а,  са 

назнаком: 

„Измена понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”“ или 

„Допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”” или 

„Опозив понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији 

Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ””  или 

„Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на 

локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                                                       ЈП „ГСА“ Панчево 

    Комисија за јавну набавку                                                                           

 

 
 

 

 


