
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, број 
124/2012, 14/2015, 68/2015), објављује 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН 6/2020   

 

Назив наручиоца: ЈКП„Милош Митровић“ 

Адреса наручиоца: Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

Седиште - 11320 Велика Плана 

Адреса за достављање понуда -  Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

Интернет страница наручиоца: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 
Врста наручиоца:Јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

Предмет јавне набавке: Радови 

Опис предмета набавке: Одржавање путева 
Назив и ознака из општег речника набавке: 4523120- Радови на изградњи путева 

 

Измена конкурсне документације: На основу члана 63.став 1.Закона о јавним набавкама 
(,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне 

документације за јавну набавку радова – Одржавање путева  ЈН 6/2020 

I 
 

- У делу  конкурсне документације  на страни 6 - Испуњење додатних услова , врши се 

измена на позицији 3. Кадровски капацитет . Брише се тражени доказ а то је Фотокопија 

лиценце одговорног извођача радова са важећом потврдом. 

А уписује се  доказ: Као доказ је потребно доставити фотокопију личне лиценце, оверене 

оригиналним отиском лиценцног печата носиоца лиценце и његовим потписом, без 

потврде инжењерске коморе Србије. 
 - Такође у делу- Испуњења додатних услова на страни 6 и 7 конкурсне документације 

брише се  тражени услов  за  Техничка својства камена. 

 

II 
С обзиром да Наручилац мења конкурсну документацију у року од 8 дана пре истека рока за 

подношење понуда,  рок за подношење понуда остаје исти, односно 25. март 2020. године до 

11,00 часова. Отварање понуда обавиће се одмах накох истека рока за подношење понуда, 
истог дана 25.марта 2020. године у 11,15 часова. 

III 

У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена.  
Комисија за спровођење поступка јавне набавке 6/2020 
 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум:  

05.03.2020 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 

  1593 

Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275     

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
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