
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА 
Адреса: Лоле Рибара ½, 35230 Ћуприја 

Број: 63605 

Датум: 08.09.2014.год. 
 

 

На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку доноси:  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за ЈНМВ 04/14 – Набавка лож уља екстра лаког 

 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку: 

 

1. Брише се на страни 2. у табели Прилог под бројем 10 -  Изјава понуђача о издавању 

средстава финансијског обезбеђења. 

2. Мења се на страни 8. и сада гласи: 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 15.09.2014. године до 12 часова 

На истој страни мења се и гласи: 

 

Отварање понуда ће бити обављено јавно, по истеку рока за подношење понуда, 

дана 15.09.2014. године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.  

3. Брише се на страни 9. Прилог под бројем 10 -  Изјава понуђача о издавању средстава 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

4. Брише се на страни 11. цела тачка бр. 11. 

5. Брише се на страни 23 Прилог 10 - Изјава понуђача о издавању средстава 

финансијског обезбеђења. 

6. На страни 24 у моделу уговора бришу се члан 3. и члан 4. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

О б р а з л о ж е њ е 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Лож уље – ЈНМВ 04/14, 

објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 03.09.2014. године, 

извршена је измена као у диспозитиву, у циљу омогућавања већем броју понуђача да учествује 

у поступку јавне набавке и, као и да припреме прихватљиве понуде. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Вискока медицинска школа струковних 

студија у Ћуприји, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 04/14, као Наручилац извршио је измену 

наведене конкурсне документације. 

Наведене измене биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за 

јавне набавке и интернет страни Наручиоца. 

 
 

Члан комисије за јавну набавку 

бр. 04/14 

Никола Миљковић 

 

_______________________ 


