
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНMВ:  IV 04-404-1/3-2014 

Датум:   20.02.2014. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку 

                     уређаја за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање  

                     саобраћајних прекршаја, ЈНМВ број IV 04-404-1/3-2014 

 

Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, Комисија Наручиоца је констатовала да на 

страни 12/36, у тачци  8.б) стоји: 

 

   8.б)  Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу 

           о кључном техничком особљу, који раде за понуђача, и који ће бити одговорни за извршење 

           уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета, да понуђач има најмање 5 

           (пет) запослених, и то:  

             - најмање 1 (једно) лице са VII и VIII степеном стручне спреме, дипломирани инжењер 

               електротехнике, запослено код понуђача на неодређено време;  

 - најмање 4 (четири) лица запослена код понуђача на неодређено време, без обзира на  

   стручну спрему; 

               Доказ: радне књижице и МА образац. 

 

Комисија Наручиоца у том делу Конкурсне документације врши измену, тако да након измене, тачка  8.б) гласи: 

 

8.б)     Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу 

           о кључном техничком особљу, који раде за понуђача, и који ће бити одговорни за извршење 

           уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета, да понуђач има најмање 5 

           (пет) запослених, и то:  

             - најмање 1 (једно) лице са VII степеном стручне спреме, дипломирани инжењер 

               електротехнике, запослено код понуђача на неодређено време;  

 - најмање 4 (четири) лица запослена код понуђача на неодређено време, без обзира на  

   стручну спрему; 

               Доказ: радне књижице и МА образац. 

 

С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за јавну 

набавку уређаја за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја, 

ЈНМВ број IV 04-404-1/3-2014, дана 20.02.2014. године, наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  

јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 24.02.2014.  НА  26.02.2014. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 24.02.2014.  НА  26.02.2014. године у 12,00  

  часова; 

 

Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у свему осталом остају непромењени.  

Наведене измене предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет 

страници Наручиоца.              



 С поштовањем,                                                                               Председник Комисије: 

                                                                                        _______________________ 
                              Иван Бошњак 
 


