
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 212/2017-ЈН 

Датум:  20.04.2017. године 
  

 

 

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - 

набавка радова - радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације          

( одржавање - обнављање постојеће и наношење нове хоризонталне сигнализације 

на територији града ), редни број јавне набавке 09/Р-2017, ЈП ''Градац'' Чачак, 

ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда 

имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или 

допуне објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке - набавка радова - радови на одржавању хоризонталне 

саобраћајне сигнализације ( одржавање - обнављање постојеће и наношење 

нове хоризонталне сигнализације на територији града ), редни број јавне 

набавке 09/Р-2017, врши измену конкурсне документације и то на 

следећи начин: 
  

Страна 13 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 13 - по измени конкурсне документације од 20.04.2017. године.  
 
 

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 13 - по измени конкурсне 

документације од 20.04.2017. године, из ког разлога је неопходно да потенцијални 

понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације и преузму 

новообјављену страну са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца 

и изврше замену са првобитно објављеном страном. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач 

поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као 

неприхватљива. 

 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 

 

 

 

 

 

 



  
 

13 - по измени конкурсне документације од 20.04.2017. године 

 
 
 

 
 

 

и 
 

Лиценца одговорног извођача радова број 470 или 770 или 870  коју издаје 

Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ) 

 

и 

 

Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце чија се 

лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 

издата лиценца није одузета (потврда мора бити издата у текућој 2017-ој. години) 
 

и 
 

фотокопије одговарајућих образаца Фонда ПИО - М образац ( за носиоца 

лиценце и раднике који ће бити ангажовани на извођењу радова из предмета ове 

јавне набавке ).  
 

Напомена: Уместо фотокопије образаца Фонда ПИО - М обрасца, за лица која нису 

у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да понуђач достави 

уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у складу са одредбама важећег Закона о 

раду........ 

....................- 

 

 

 

 

 
 


