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Деловодни број: 41-0006/ЈН/19       
Датум: 01.11.2019 
 
ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ бр. 9/2019, 
ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, ПАРТИЈА БР. 3: РАДНЕ МАШИНЕ, објављене 
25.10.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације која је објављена 25.10.2019. године на Порталу јавних набавки, 
чији су предмет добра: делови за возила, партија бр. 3: делови за радне машине, 
број јавне набавке мале вредности: 9/2019.  
 
Конкурсна документација предметне јавне набавке се мења на следећи начин:  
 
1. На страни 22/69 конкурсне документације комисија за јавну набавку врши 

измену, а према следећем:  
Мења се додатни услов, који гласи: 

„За предметну јавну набавку наручилац захтева следећи додатни услов: 
понуђач треба да има продајно место највише до 50 (педесет) километара 
рачунајући од седишта наручиоца (Железничка 22, 24410, Хоргош).“ 

и сада гласи: 
За предметну јавну набавку наручилац захтева следећи додатни услов: 
понуђач треба да има продајно место највише до 220 (двестодвадесет) 
километара рачунајући од седишта наручиоца (Железничка 22, 24410, 
Хоргош), мерено по друмској линији. 
 

2. На страни 25/69 конкурсне документације комисија за јавну набавку врши 
измену, а према следећем:  
Мења се испуњеност додатног услова, који гласи: 

„Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа: оверени списак 
продајних објеката са назначеним удаљеностима од седишта наручиоца. 
Број километара је довољно навести само код продајних објеката који 
испуњавају додатни услов наручиоца, тј. који су удаљени мање од 50 
(педесет) километара.“ 

и сада гласи: 
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа: оверени списак 
продајних објеката са назначеним удаљеностима од седишта наручиоца. 
Број километара је довољно навести само код продајних објеката који 
испуњавају додатни услов наручиоца, тј. који су удаљени мање од 220 
(двестодвадесет)  километара. 
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3. На странама 4/69 и 28/69 конкурсне документације мења се рок за подношење 

понуда, тако да је нови рок за подношење понуда 19.11.2019. године до 11,00 
сати, а отварање подуда ће се обавити дана 19.11.2019 у 12,00 сати. 

 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
Ова измена представља саставни део конкурсне документације.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. 9/2019, 
ПАРТИЈА БР. 3   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


