
 
              
              
              
                       
 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Број:  5513/5-2 

                                     Датум: 16.06.2017. године 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 

68/15),  Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуга – физичко-техничко обезбеђење и противпожарна 

заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“ за период до четири месеца у поступку јавне набавке мале 

вредности,  ЈН MВ 12У/17 

 

 

Измена конкурсне документације се односи на: 

- на страни 14 – у оквиру критеријуми за доделу уговора, тачка  4.2. Елементе критеријума на основу 

којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

најнижом ценом мења се тако да сада гласи: 

„Уколико две или више понуде имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.“  

 

- на страни 15 -  мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи: 

„Рок за подношење понуде је 23.06.2017. године до 08:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, 

Београд, пристигла закључно са 23.06.2017. године до 08:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  архиву наручиоца на адреси 

Бежанијска Коса, Београд закључно са 23.06.2017. године до 08:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 23.06.2017. 

године, у 09:00 часова.  на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну 

јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, 

Бежанијска коса бб, III спрат - Конференцијска сала.“ 

 

- на страни 24 -  у обрасцу понуде, у оквиру података из понуде, тачка 17. мења се рок плаћања, тако да 

сада гласи: 

„ 

17. 
Рок плаћања од пријема исправне фактуре  

(не може бити краћи од 30 дана) 
 

„ 

- на страни 33 – у моделу уговора мења се члан 13, тако да сади гласи: 

„Члан 13. 

Корисник се обавезује да ће вршити плаћање једном месечно у року (не може бити краћи од 30 дана) од  

_________ дана од  дана извршене услуге за претходни месец и правилно испостављене фактуре, на текући 

рачун Извршиоца број ______________________ код  ____________________ Банке.“ 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за 

ЈН МВ 12У/17. 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- сајту наручиоца 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКЕ 

                                                                                                                          ЈН МВ 12У/17                                                    


