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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 
˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA 
Segedinski put broj 22, 24000 Subotica 

_________________________________________________________
_________ 

Број: 13-37/20-13 
Редни број из плана јавних набавки:1.3.5 

 

 

ДРУГА ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Број ЈН: 37/20 ЈНМВ 

 

НАРУЧИЛАЦ:         ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
                                Сегедински пут бр. 22 
                                24000 Суботица 
 
ВРСТА  
ПОСТУПКА:        ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА РАДОВА 
                                              
 
 
ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
                       
 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  ИА31 - Адаптација 
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Суботица, aвгуст 2020. год. 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације како следи: 

1. На страни 13/57, у делу ”Упутство понуђачу како да сачини понуду” тачка  16. 
гласила је: 

''- Рок извођења радова је 35 дана од дана увођења извођача у посао од стране 
наручиоца.'' 

Изменом конкурсне документације тачка 16. гласи: 

''- Рок извођења радова не може бити дужи од 35 дана од дана увођења 
извођача у посао од стране наручиоца. Понуђач је дужан да се изјасни о 
дужини рока извођења радова у обрасцу понуде и моделу уговора. '' 

2. На страни 23/57, у делу „Образац понуде, прилог 1, Општу услови“ тачка 5. 
гласила је: 

'' 
5. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Рок извођења радова је 35 дана од 

дана увођења извођача у посао од 
стране наручиоца 

 
Изменом конкурсне документације тачка 5 гласи: 

'' 

5. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Понуђени рок извођења радова 
не може бити краћи од 5 дана 
нити дужи од 35 дана од дана 
увођења у посао од стране 
наручиоца. Понуду понуђача 
који понуди рок извођења 
радова краћи од 5 дана или дужи 
од 35 дана, Наручилац ће 
одбити као неприхватљиву. 

Рок извођења радова је ______ 
дана од дана увођења извођача у 
посао од стране наручиоца. 

3. На страни 24/57 у ”Моделу уговора” у члану 4. став 1 гласио је: 

 
”Рок извођења радова је 35 дана од дана увођења извођача у посао од стране 
наручиоца након чега ће представник Наручиоца и представник Извођача 
извршити записничку примопредају изведених радова.” 
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Изменом конкурсне документације став 1 гласи: 
 
”Рок извођења радова је ______ дана од дана увођења извођача у посао од 
стране наручиоца након чега ће представник Наручиоца и представник 
Извођача извршити записничку примопредају изведених радова.” 
 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
Наручилац ће продужити рок за доставу понуда. 
 
 

                                                                      Комисија за јавне набавке 
ЈКП ''Суботичка топлана''  

 


