
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе 

општине Жабари, врши: 

. 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 9/2020 

„Асфалтирање путева на територији општине Жабари – насељена места Миријево, 

Свињарево, Влашки До и Полатна “ 

 

На страни 1/65, где стоји:  

Рок за достављање понуда 02.09.2020. године до  12:00 часова 

Јавно отварање понуда 02.09.2020. године у  12:30 часова 

 

Мења се и гласи:  

Рок за достављање понуда 03.09.2020. године до  12:00 часова 

Јавно отварање понуда 03.09.2020. године у  12:30 часова 

 

На страни 13/65, где стоји:  

„Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ   , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  „Асфалтирање путева на 

територији општине Жабари – насељена места Миријево, Свињарево, Влашки До и 

Полатна“ број ЈН 9/2020., НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је 

примљена од стране наручиоца до   02.09.2020.   године, до   12:00    часова“ 

 

Мења се и гласи:  

„Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ   , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  „Асфалтирање путева на 

територији општине Жабари – насељена места Миријево, Свињарево, Влашки До и 

Полатна“ број ЈН 9/2020., НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је 

примљена од стране наручиоца до   03.09.2020.   године, до   12:00    часова.“ 

 

На страни 17-18/65, где стоји: 

„2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 

мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 

краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено 

роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.   

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 9/2020 

Број  404-39/2020-02 

Датум 28.08.2020. год. 



3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не 

сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“ 

 

Мења се и гласи:  

„Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“ 

 

 

На страни 18/65, где стоји:  

„Отварање понуда одржаће се  02.09.2020. године, у  12:30 часова часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси:   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, 

УЛ. КНЕЗА МИЛОША 103, 12374 ЖАБАРИ   , просторијa: /, спрат /.“ 

 

Мења се и гласи:  

„Отварање понуда одржаће се  03.09.2020. године, у  12:30 часова часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси:   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, 

УЛ. КНЕЗА МИЛОША 103, 12374 ЖАБАРИ   , просторијa: /, спрат /.“ 

 

 

Остали услови из конкурсне документације остају непромењени.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


