
У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке мале вредности услуге осигурања запослених у 

органима и службама Града Ниша, ЈН број 404-1/69У/2019-28, обавештава сва 

заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације: 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

1. У делу „III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ“,  у оквиру „КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ 

СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:“, на страни број 6/32 

Конкурсне документације, додаје се доказ услова из чл.75. ст.1 тачка 

5) Закона: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, одређен на страни 18/32 

конкурсне документације, тако да након извршене измене 

гласи:   

„г) Решење Народне банке Србије о издавању дозволе за 

обављање послова осигурања, у складу са чл. 14. Закона о осигурању 

(„Службени гласник РС“ бр. 139/2014) и Потврде да није престала да 

важи дозвола за обављање послова осигурања.“ 

 

2. ОБРАЗАЦ VI – ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА, на 

страни број 21/32 Конкурсне документације, мења се назив и број 

јавне набавке услуге, тако да након извршене измене гласи:   

„услуге осигурања запослених у органима и службама Града Ниша, 

ЈН број 404-1/69У/2019-28“ 

У прилогу ове измене се налази измењена страна 21-1/32 Обрасца VI. 

 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са Oбавештењем о 

продужењу рока за подношење понуда. 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Изменом 

конкурсне документације број 1. У противном ваша понуда ће се 

сматрати неприхватљивом. 

 

У Нишу, 13.06.2019. године 



И З М Е Њ Е  Н А  С Т Р А Н А  Б Р О Ј    21-1 

ОБРАЗАЦ VI – ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОНУЂАЧА 
 

 

_______________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ________________________, ул. _________________________ бр. _____,   

бр.л.к. _____________________________ ПУ ___________ овлашћује се да 

у  

 

име _____________________________________________  из ____________, 

                                  (назив понуђача) 

може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале 

вредности услуге осигурања запослених у органима и службама Града 

Ниша, ЈН број 404-1/69У/2019-28. 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у 

поступку отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда за 

предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: __.__.2019. године 

                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                        М.П.       ______________________ 

                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да Овлашћење представника понуђача 

потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
 


