
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 389/2016-ЈН 

Датум:  04.07.2016. годин,е 

  
 

 

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 услуге - одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом 

делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова ), редни број 

јавне набавке 16/У-2016, Наручиоца 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 услуге - одржавање светлосне сигнализације са 

набавком и уградњом делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са 

набавком делова ), редни број јавне набавке 16/У-2016, Наручиоца ЈП ''Градац'' 

Чачак, врши измену конкурсне документације и то на следећи 

начин: 
  

Страна 17 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 17 - по измени конкурсне документације.  
 

 С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 17 - по измени 

конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи 

поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да 

овом изменом објављену страну 17 - по измени конкурсне документације преузму 

са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену 

првобитно објављене стране конкурсне документације - редни број стране 

конкурсне документације 17.  
 

У осталом делу конкурсна документације 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 

 

 



  

17 - по измени конкурсне документације 
 

 

Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно или 

путем поште на адрсу наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 

Чачак, са назнаком: 
 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 16/У-2016'' или 
  

''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 16/У-2016'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 16/У-2016'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 16/У-2016''. 
 

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или скраћено 

пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде подноси група 

понуђача, на полеђини коверте или кутије је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе ( пословно или скраћено пословно име ) свих учесника у 

заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

Рок за подношење понуда је 15.07.2016. године до 12 часова. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

15.07.2016. године до 12 часова у писарници наручиоца на адреси ЈП ''Градац'' Чачак, 

улица Цара Лазара број 51. , 32000 Чачак.   
 
 

Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда - 

уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 

препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање благовремености понуде 

релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је 

наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда, односно није релевантан 

моменат када је понуђач послао понуду. 
 

 

Наручилац ће приликом пријема понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда 

налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће предати понуђачу 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 
 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

Јавно отварање понуда спровешће се 15.07.2016. године у 1300 часова, на адреси наручиоца 

ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак, спрат I, канцеларија број 15. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Отварање понуда врши 

Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. Наручилац је дужан да о 

поступку отварања понуда води записник о отварању понуда. Представник понуђача који 

учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши 

увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. Наручилац је дужан 

да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. 

Закона о јавним набавкама. Записник о отварању понуда потписују чланови  
 

 

 

 

 

 

 


