
 
 
 
 
 

Jaвно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" 

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA" 

22400 Рума, JНA 136 
Матични број: 08593205    ПИБ: 102133040    Регистарски број: 22908593205    Шифра делатности: 3522 

 

 
Број: 41/1.2.3.4 
Дана: 20.06.2014. године 
 
 
 

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, ''Осигурање имовине и 
лица'' број 41/1.2.3 од датума 11.06.2014. године , објављена на порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца www.gasruma.rs на следећи начин: 
 
Образац број 4. означен као „Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне 
документације“ на страни 31/46 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 и 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 бр.41/1.2.3 ''ОСИГУРАЊЕ 
ИМОВИНЕ И ЛИЦА - 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 30.06.2014.год. до 12:00 часова, без обзир 
на начин доставе.Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и биће 
неотворене враћене понуђачима са назнаком да су  неблаговремене. 

 Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 
наручиоца, у Руми, ЈНА 136 дана 30.06.2014. у 12:30 часова. 
 
 

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. 
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Образац бр. 4 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Изјављујем, да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из конкурсне 

документације за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку 

услуга: Осигурање имовине и лица под којима подносимо своју понуду.  

 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може 

бити контрадикторан овим условима.  

 

Сагласан сам да у потпуности одговарам наручиоцу за извршење уговорене набавке 

 

Под пуном одговорношћу, изјављујем да су сви подаци исказани у документима који су 

достављени уз понуду истинити и тачни. 

 

 

 

 Место и датум,    Понуђач  

   М.П.    

       

 

 


