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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 04/15 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА РХМЗ-А, ОБЛИКОВАНА У 30 ПАРТИЈA ТАКО 
ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр.04/15 – Одржавање хигијене пословних 
просторија РХМЗ-а, обликована у 30 партијa тако да се свака партија може уговарати 
засебно, наручилац је извршио измену и допуну конкурсане документације која се 
односи на период важења уговора, па је измена извршена за следеће: 

 
 

 
1. На страни 18 конкурсне документације, у тачки 9.1. мења се назначени временски 

период важности уговора од 10 месеци у период од 7 месеци, па исправљен текст 
гласи: 
 

“9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања и извршења предметних услуга. 
 

Начин, рок и место извршења: према динамици коју је наручилац навео у предмету 
набавке.  

Важност уговора: 7 месеци.  
Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање вршити у једнаким месечним 

ратама, а након извршења предметних услуга. Рок плаћања понуђач уписује у обрасцу 
понуде и не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна.” 

 
 

2. На страни 27 конкурсне документације, у обрасцу понуде (Образац бр. 1), мења се 
назначени период од 10 месеци у период од 7 месеци (колоне за тражене цене 
предметних услуга са и без ПДВ-а).  
 
 

3. На страни 28 и 29 конкурсне документације, у члану 3. и члану 10. модела уговора за 
партију 1 мења се назначени период од 10 месеци у период од 7 месеци, па 
исправљени текст члана 5. и члана 9. модела уговора у конкурсној документацији 
гласе: 

 
“Члан 3. 

 
 Корисник услуга се обавезује да ће за извршене услуге Даваоцу услуга плаћати 
месечни износ од _____________ динара без ПДВ-а, а у укупном износу од 
__________________ динара без ПДВ-а, за период од 7 месеци, односно у укупном износу 
од ________________________________ динара са ПДВ-ом за период од 7 месеци (Словима: 
_________________________________________________________).” 

.... 
“Члан 10. 

 
 Овој уговор закључује се на период од 7 месеци.” 
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4. На страни 35 конкурсне документације, у члану 3. и члану 10. модела уговора за 

партије од 2 до 30 мења се назначени период од 10 месеци у период од 7 месеци, па 
исправљени текст члана 5. и члана 9. модела уговора у конкурсној документацији 
гласе: 
 

“Члан 3. 
 
 Корисник услуга се обавезује да ће за извршене услуге Даваоцу услуга плаћати 
месечни износ од _____________ динара без ПДВ-а, а у укупном износу од 
__________________ динара без ПДВ-а, за период од 7 месеци, односно у укупном износу 
од ________________________________ динара са ПДВ-ом за период од 7 месеци (Словима: 
_________________________________________________________).” 

.... 
“Члан 9. 

 
 Овој уговор закључује се на период од 7 месеци.” 

 
 
 

5. На страни 37 конкурсне документације, у обрасцу структуре цене мења се назначени 
период од 10 месеци у период од 7 месеци. 
 

6. На страни 37 конкурсне документације, у обрасцу структуре цене, у 6. реду брише се 
назначена квадратура (5.800 м), а понуђачи сами уписују квадратуру у зависности од 
партије за коју учествују.   

 
 
 
 
 за Комисију за јавну набавку  
 

            Срђан Бојковић, дипл.прав. 
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