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 На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе (шифра: 
ЈНМВ-13/2015) је дана 15. децембра 2015. године, сачинила  

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ 
(шифра: ЈНМВ-13/2015) 

 
Тачка 1.  

 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе 
(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "3. СПЕЦИФИКАЦИЈА", у ТАБЕЛИ код Димензије возила, 
под ставом 4. Међуосовинско растојање: од 4030 mm до 4040 mm мења се и гласи: 
Међуосовинско растојање: од 3450-3550 mm. 

 
      Тачка 2. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе 
(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ", у ТАБЕЛИ код 
Димензије возила, под ставом 4. Међуосовинско растојање: од 4030 mm до 4040 mm мења се и 
гласи: Међуосовинско растојање: од 3450-3550 mm. 

 
                Тачка 3. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе 

(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ", у 
ТАБЕЛИ код Димензије возила, под ставом 4. Међуосовинско растојање: од 4030 mm до 4040 
mm мења се и гласи: Међуосовинско растојање: од 3450-3550 mm. 

 
                 Тачка 4. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе   
(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "3. СПЕЦИФИКАЦИЈА", у ставу 3. (део који се односи на 
опрему возила), ред број 23. Браник у боји каросерије, брише се. 

 
                Тачка 5. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе 

(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ",  у ТАБЕЛИ под редним 
бројем 1. (део који се односи на опрему возила), ред број 23. Браник у боји каросерије, брише се. 
       

            Тачка 6. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – моторно возило за превоз робе 

(шифра: ЈНМВ-13/2015), у тачки "14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ", у ТАБЕЛИ 
под редним бројем 1. (део који се односи на опрему возила), ред број 23. Браник у боји каросерије, 
брише се. 



    Тачка 7. 
 У вези са овим "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ добара – моторно возило за превоз робе (шифра: ЈНМВ-13/2015), Наручилац ће 
сачинити Пречишћен текст Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

 
   Тачка 8. 

 Пожељно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима из Пречишћеног текста I 
Конкурсне документације.                                                                                                  
             
     

 
          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


