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Комисија за јавну набавку услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења 
аналогних тахографа по партијама, образована решењем бр.3/2 од 10.01.2014.године 
ЈНMВ 03/2014. 
 Бор, 13.01.2014.године 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења аналогних 

тахографа по партијама ЈНMВ 03/2014. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.3/2 од 10.01.2014.године, у року 
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС 124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга- Услуга техничког прегледа возила, услуге 
баждарења аналогних тахографа по партијама, ЈНМВ 03/14, свим заинтересованим 
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља    
                                                                                                                      

ОБАВЕШТЕЊЕ 
МЕЊА СЕ нумерација на страни 12 конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности услуга - Услуга техничког прегледа возила, услуге баждарења аналогних 
тахографа по партијама , ЈНМВ 03/2014, и то нумерације поглавља под следећим редним 
броје: 

2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (поглавље VII); 
3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора 

(поглавље VIII);  
4. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – једну потписану и 

оверену печатом Меницу, потписан и оверен печатом Образац меничног 
овлашћења (поглавље X), копију Картона депонованих потписа и доказ о 
регистрацији менице. 

5. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о независној понуди (поглавље XI); 

6. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона (поглавље XII). 

уместо горе наведеног треба да стоји следеће: 
2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (поглавље VI); 
3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора 

(поглавље VII);  
4. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – једну потписану и 

оверену печатом Меницу, потписан и оверен печатом Образац меничног 
овлашћења (поглавље IX), копију Картона депонованих потписа и доказ о 
регистрацији менице. 

5. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о независној понуди (поглавље X); 

6. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона (поглавље XI). 

 
 


