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                                             о б ј а в љ у ј е 

 

I ИЗМЕНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуге интернета 

                                              ЈНМВ 13/2017 

 

 

На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. Студентског центра 

“СТУДЕНТСКИ ДОМ »ЕВРОПА« - EURÓPA KOLLÉGIUM“ припремила је 

следећу Измену конкурсне документације. 

 

1. У Конкурсној документацији у делу 2.4 Рок извршења мења се текст: 

 

Рок за отклоњање сметње 300 минута од тренутка пријаве уз потврду 

Корисника услуге. 

 

2. У Конкурсној документацији у делу 11.2. средство обезбеђења којим 

понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза мења се текст: 

Садржина: 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 

може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је 

одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница 

мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење 

обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив 

корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од 

укупне вредности уговора и у динарима без пореза, са навођењем рока 

важности –  10 дана дужи од дана одређеног као крајни рок за 

реализацију уговора. 

 

3. У конкурсној документацији у делу 6.1 Обрасци понуде мења се  и гласи:



 

 

6.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца   

дана 05.10.2017. године   

ЈН МВ 13/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПРа 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде и датум:  

Интернет страница на којој су докази из 

чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз понуду, а 

ако се даје изјава не треба попуњавати): 

  

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 

АПР-а: 
да не 

 

 



 

 

 

 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана групе 

понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана групе 

понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 

заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име (назив) 

и место и адреса седишта 

подизвођача: 

Проценат укупне 

вредности набавке 

која ће се поверити 

подизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

   

   

   

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је 

саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и 

печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је 

саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и 

печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу  

 

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 

 



 

 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

 

Предмет: УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 
______________ динара 

ИЗНОС ПДВ-А: 
______________ динара 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 
______________ динара 

Начин, услови и рок плаћања:   
Плаћање ће се вршити сукцесивно, у року од 

минимум 30 дана од дана пријема рачуна  

Рок пружања услуге: 
24 сата на дан, у трајању од 8 месеца (од 01.11.2017. 

године до 30.06.2018. године) 

Рок за потврду пријаве сметње 

* максимум 60 минута 

________ минута 

Рок за отклоњање сметње  

* максимум 300 минута од тренутка 

пријаве уз потврду Корисника услуге 

________ минута од тренутка пријаве уз потврду 

Корисника услуге 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом на новом 

обрасцу понуде. 

 

Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


