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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

 

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012) врши се 

измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова  број 42/1.3.1 од 

датума 04.07.2014. године - „Грађевинси радови на продужењу дистрибутивне гасне мреже и 

изградњи кућних гасних прикључака (КГП) на територији општина Рума и Ириг“, објављена 

на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца www.gasruma.rs на 

следећи начин: 

 

Образац бр. 15 означен као „Менично писмо-овлашћење“ на страни 39/53 конкурсне 

документације изузима се из конкурсне документације и замењује новим обрасцем у прилогу. 

 

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама  став  5. мења се: 

Позив за подношење понуда тачке 8. и 9.  на  начин који следи: 

 Начин подношења понуде и рок:  

Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште са назнаком : 

''Понуда за Јавне набавке мале вредности брoj 42/1.3.1  Грађевински радови на продужењу 

дистибутивне гасне мреже и изградњи кућних гасних прикључака (КГП) на територији 

општина Рума и Ириг   -  НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу: ЈП '' Гас-Рума'' ЈНА 136 Рума. На 

полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на 

месту затварања понуде. Понуда се доставља најкасније до 23.07.2014. године до 12:00 

сати, без обзира на начин доставе. Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и 

биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 

наручиоца, у Руми, ЈНА 136, 23.07.2014. године у 12:30  сати. 

Конкурсна документација на страни 9/53 и 10 /53 тачке 6.2.1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  и  6.2.2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на  начин који следи: 

 

6.2.1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Јавно предузеће за дистрибуцију 

природног гаса „ГАС – РУМА“, улица ЈНА 136, 22400 Рума сваког дана од 8:00 до 14:00 

часова у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РАДОВА БР: 42/1.3.1: Грађевински радови на продужењу дистрибутивне гасне мреже и 

изградњи кућних гасних прикључака (КГП) на територији општина Рума и Ириг“ (НЕ 

ОТВАРАТИ). 

http://www.gasruma.rs/
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је 23.07.2014.године и то до 12:00 часова. 

 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене 

понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 

6.2.2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 23.07.2014.године са почетком у 12:30 часова у 

просторијама Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС – РУМА“, улица ЈНА 

136, 22400 Рума, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за 

јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 

заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

 

У циљу израде исправне понуде, понуђачи су дужни да своје понуде састављају у складу са 

извршеном изменом. 

 

Наручилац упућује извињење свим лицима која су до овог тренутка преузела конкурсну 

документацију. 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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Образац 15. 

 

Менично писмо – овлашћење 

 

 

 

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИКА: ___________________________ 

МБ: ___________________________ 

ПИБ: ___________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ___________________________ 

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

-за корисника бланко сопствене менице- 

 

КОРИСНИК:  Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“, 

 ЈНА 136, 22400 Рума (у даљем тексту Поверилац) 

 

 

 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од  

___________________ ( _________________________________________________ динара), за 

добро извршење посла. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 

___________________ ( __________________________________________________ динара) 
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