
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 11/2020 

   

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: Добра 

Опис предмета набавке:  Поновљени поступак јавне набавке „Набавка Потрошног 

материјала“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 44000000- Грађевинске конструкције и 

материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата). 

 

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 добра – Поновљени поступак 

набавке Потрошног материјала  ЈН 11/2020 

I 

 

- У делу техничке спецификације у Табели 1, Партија 5, на страни 6, позиција 8 

брише се и уписује се Струна за тример, квадратна 2,7mm,  Stil или одговарајуће, 

количина брише се и уписује се 1700, јединица мере брише се и уписује се метар. 

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 30.04.2020. 

године до 11,00 часова. Отварање понуда обавиће се одмах накох истека рока за 

подношење понуда, истог дана 30.априла 2020. године у 11,15 часова. 

 

III 

У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена.  

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум:  

15.04.2020 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 

  2413 

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/


 

IV 

У складу са овим изменама и допунама Конкурсне документације, Наручилац ће 

сачинити пречишћен текст Конкурсне документације за јавну набавку добара – 

Поновљени поступак набавке Потрошног материјала, ЈН бр. 11/2020  који ће бити 

објављен на Порталу јавних набавки  

 

Напомена: У пречишћеном тексту Конкурсне документације за јавну набавку добара – 

Поновљени поступак набавке Потрошног материјала, измене су обележене црвеним  

словима. 

                                

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 11/2020 

 

 

 

 
ТАБЕЛА 1. ЈАВНА НАБАВКА  11/2020 ,, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,, 

 

       

Партија 5. Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Редни 

број 
Назив артикла 

Потребна           

количина 

Јединица        

мере   

Цена без 

ПДВ-а 

Укупан              

износ 
Напомена 

1 
Мач за тестеру Л=40  Oregon или 

одговарајуће 
2 комад       

2 Ланац 31 зуб      Stihi или одговарајуће 2 комад       

3 Ланац 32 зуба    Stihi или одговарајуће 3 комад       

4 Глава за тример М10  9 комад       

5 Глава за тример М12 9 комад       

6 
Свећице за тример Oregon или 

одговарајуће 
22 комад       

7 
Нож ручних маказа за живу ограду (L-
23.цм) Villager или 

одговарајуће 

2 комад       

8 

Струна за тример, квадратна 2,7mm,  

Stil или 
одговарајуће  

1700 метар     
 

9 
Уље за мешавину Oregon или 

одговарајуће 
22 литар       

10 Уље за ланац Домаће 5 литар       

   
Укупно: 

   
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
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