
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 77/2017-ЈН 

Датум:  20.03.2017. 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 - одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није 

завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и 

сл. ( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или 

постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила, 

остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ), редни 

број јавне набавке 06/Р-2017, ЈП ''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. став 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 - одржавање општинских и 

некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, 

већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. ( све поправке на коловозима и 

објектима у склопу пута, замена, појачање или постављање новог застора на 

коловозима и другим елементима путног профила, остали радови на 

постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ), редни број јавне 

набавке 06/Р-2017, из техничких разлога врши измену конкурсне 

документације и то на следећи начин: 
  

Страна 5 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 5 - по измени конкурсне документације.  
 
 

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 5 - по измени конкурсне 

документације, 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 

 

 



  
 

5 - по измени конкурсне документације 

 
 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Врста предмета јавне набавке:  
радови 
 

Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је  набавка  радова - одржавање општинских и некатегорисаних 

путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / 

ризла, шљунак и сл. ( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, 

појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног 

профила, остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ) -  у 

даљем тексту: одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није 

завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл. 
 

 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233141 - Радови на одржавању путева  

 

 

 
 

 

Редни број јавне набавке: 

06/Р-2017 
 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 16.666.667,00 динара 

По годинама: 

2017. година - 14.166.667,00 динара  ( без ПДВ-а ) 

2018. година -   2.500.000,00 динара ( без ПДВ-а ) 
 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2017. годину: 
 

радови - 1.3.11. Набавка радова - одржавање општинских и некатегорисаних путева на 

којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак 

и сл. ( све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или 

постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила, остали 

радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ) 
 
 

 

Позиција у Програму пословања за 2017. годину: 
Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2017. годину - Програм одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 

2017. годину, део програма одржавање улица и путева ( реализација активности 

обухвата све поправке на коловозима и објектима у склопу пута, замена, појачање или 

постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила, као и 

остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа ) 
 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: 
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на 

позицији ( конту ) 532 - Трошкови услуга одржавања 

                                                                                              
 


