
OПШТИНА АРИЉЕ                                                                                                              

Бр. 404-34/2019                                                                                                           

Датум: 8.04.2019 године 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15),Комисија Наручиоца сачињава 

Измену конкурсне документације 

за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка добара-теренског возила за 

потребе ватрогасне јединице ПС Ариље  број 404-34/2019 

Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка добара-

теренског возила за потребе ватрогасне јединице ПС Ариље 404-34/2019, врши 

измену Конкурсне документације:  

Мења се конкурсна документација: 

- на страни 14. у делу „9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ 

РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ, 9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара“ тако да се речи :      

„Рок испоруке добра може бити максимално 45  дана од дана закључења уговора, 

односно од дана пријема захтева Наручиоца.“ замењују речима „Рок испоруке 

добра може бити максимално 75  дана од дана закључења уговора, односно 

од дана пријема захтева Наручиоца.“ 

-На страни 24 у делу „КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ-рок испоруке “ речи 
„Најкасније 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора“ замењују 
речима „Најкасније 75 (седамдесетпет) дана од дана закључења уговора» 

-мења се члан 5.став 1.Предлога Уговора тако да гласи: 
 

„Продавац се обавезује да у року не дужем од 75 дана од дана закључења 

Уговора испоручи овлашћеном лицу Купца једно теренско возило и да уз 

квантитативну и квалитативну примопредају, преда документа која прате 

аутомобил о чему ће се сачинити записник који ће поред осталог садржати и 

податке везане за возило и припадајућу опрему из техничке спецификације“ 

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 5 дана пре истека рока 

за подношењепонуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за 

подношење понуда и Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у 

складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

Нови рок за подношење понуда је 15.04.2019. године до 11:00 часова. 

Ове измене чине саставни део Конкурсне документације 

НАПОМЕНА:.Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу 

са Измењеном конкурсном документацијом. 

 


