
 

 
Број: 2041/7-2016 
23.01.2017. Године 
ВРШАЦ 
 

ИЗМЕНА КОНКУРУСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке – Резервни делови за одржавање возила и механизације и резервни 

делови за радне машине, ЈН бр. 1.6/2016-2041 
 

ЈН бр. 1.6/2016-2041 
 

У складу са чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 
даљем тексту: ЗЈН), врши се измена конкурсне документације и Прилога 1 за јавну набавку – 
Резервни делови за одржавање возила и механизације и резервни делови за радне машине, ЈН бр. 
1.6/2016-2041: 

 
1.  Мења се Прилог 1 конкурсне документације за јавну набавку – Резервни делови за 

одржавање возила и механизације и резервни делови за радне машине, из разлога што је код 
редног броја 935 – АKUMULATOR 12V,100Ah,720A,320x190x215 D+, наведена количина од 100 
комада, а треба 10. 

 
2. Мења се члан 14. Модела уговора у Поглављу VI, на 24/32 страни, под насловом 

ИЗМЕНА УГОВОРА, тако да уместо: 
 

'' Члан 14. 
Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања 
околности из члана 5. овог уговора. 

 
Уговарачи су сагласни да се измена уговора може извршити уколико се након закључења уговора 
повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 
У случају из става 1. и става 2. овог члана Добављач и Наручилац ће закључити анексе уговора'' 
 
сада гласи: 
 

'' Члан 14. 
Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања 
околности из члана 5. овог уговора. 

 
Уговарачи су сагласни да се измена уговора може извршити уколико се након закључења уговора 
повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност уговора, након повећања, 
не може прећи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
. 
У случају из става 1. и става 2. овог члана Добављач и Наручилац ће закључити анексе уговора'' 
 
Наведена измена конкурсне документације и пратећег Прилога, у пречишћеном облику, биће 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 23.01.2017. године. 
 

 
 

                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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