
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

мале вредности услуга, брoj 404-1/150У-2018-28 - Услуге физичко-техничког 

обезбеђења објекта града Ниша - „Ровови“ у Тврђави, обавештава сва 

заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

  

1.   У Конкурсној документaцији за предметну јавну набавку,  у делу XII  

Модел уговора,  Обавезе наручиоца, Члан 5. став 1., мења се и допуњује 

текст: 

„Наручилац  ће плаћање се вршити по пружању услуге, на месечном 

нивоу,  у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног 

рачуна (фактуре) са тачно наведеном врстом и количином пружених услуга и 

свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  („Службени 

гласник РС“, број 7/2018 и 59/2018), на текући рачун  на текући рачун 

Пружаоца услуге број ____________________ код ________________ банке.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Наручилац  ће плаћање се вршити по пружању услуге, на месечном 

нивоу,  у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног 

рачуна (фактуре) са тачно наведеном врстом и количином пружених услуга и 

свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  („Службени 

гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), на текући рачун  на текући рачун 

Пружаоца услуге број ____________________ код ________________ банке.“ 

 

2.   У Конкурсној документaцији за предметну јавну набавку извршена је 

измена у нумерисању редног и укупног број страна. 

  

У складу са напред наведеним изменама  и допунама припремљена 

је Измењена и допуњена конкурсна документација број 1.  

Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са 

Измењеном и допуњеном конкурсном документацијом број 1, у 

супротном њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 



   Понуда мора обавезно садржати попуњене, печатом оверене и 

потписане све тражене обрасце из Измењене и допуњене конкурсне 

документације број 1 или обрасце сачињене, попуњене, печатом оверене 

и потписане од стране понуђача под условом да исти садрже све податке 

који су наведени у обрасцима Измењене и допуњене конкурсне 

документације број 1. 

 

 

У Нишу, дана 27.03.2019. године 


