
 
 
На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12),  
 

РВАЧКИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 
Кнеза Михаила 7/2, Београд 

 
Објављује и доставља  

ИЗМЕНУ  бр. 1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН МВ  /2015 

суплемени 
 

На страни 8. Конкурсне документације, текст који гласи: 
 
„Понуда мора да садржи: 
 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде 
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 
понуде није неопходно попунити и потписати; 

 тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин који је прецизиран у 
поглављу XI конкурсне документације; 

 Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. Понуда 
мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 
битних недостатака понуде.“ 

 
Мења се и гласи: 
 
Понуда мора да садржи: 
 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде 
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 
понуде није неопходно попунити и потписати; 

 Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. Понуда 
мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 
битних недостатака понуде.“ 

 
Страна   27. Менично овлашћење за озбиљност понуде се брише. 
 
Суштина ових измена је да наручилац у потпуности брише све наводе којима је тражио 
средство обезбеђења за озбиљност понуде, тако да понуђачи уз понуду не достваљају средство 
обезбеђења јер се средство обезбеђења за озбиљност понуде не тражи, а за добро извршење 
посла се доставља на дан закључења уговора, сходмо члану 11. Модела уговора. 
 
 
У осталом деу конкурсна докуемнтација остаје непромењена. 
 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
                                                                                                              Милан Јелић  


