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ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Поступајући у складу са  чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015) врши се  измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуге 
чишћење објекта Малог позоришта „Душко Радовић“, 02/19 и то : 

 
На страни 25, Опис предмета набавке мења се део који се односи на Укупна цена услуге  
и сада глас: 
 

Укупна цена услуге  за период у трајању од  
десет  месеци 
Цена се уписује из структуре цене  

Без ПДВ-а ____________________динара 
 
Са ПДВ-ом ____________________динара 

Рок плаћања 
  

45 дана од дана пријема исправног  
рачуна испостављеног за услуге извршене у 

претходном месецу 

Рок важења понуде  
(не може бити краћи од 30 дана) 

_______________ дана 

РОК ПОЧЕТКА ВРШЕЊА УСЛУГА 
___________ дана од дана пријема писменог 

позива Наручиоца, по закључењу уговора 

 
Техничка спецификација и Образац структуре цена су саставни део понуде. 
 

 

На страни 26, Модела уговора мења се: 
 
члан 2. став 2. и сада гласи:  
„Извршилац пружа услуге својим средствима рада и радном снагом.“ 

члан 3. став 2 и сада гласи: „Укупна цена за период од  десет месеци одређена у понуди из члана 1. 
Уговора износи  ___________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са 
ПДВ-ом.“ 
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У осталом делу Конкурсна докуемнтација остане непромењена. 
                                                             О б р а з л о ж е њ е 
У Конкусној документацији за јавну набавку мале вредности услуге чишћење објекта Малог 
позоришта „Душко Радовић“, 02/19 извршена је измена и допуна као у диспозитиву, а услед 
техничке грешке. 
Наиме, услед техничке грешке у делу Опис предемта јавне набавке и дела Модела уговора грешком је 
наведено да је период пужања услуге чишћења једанаест месеци уместо десет месеци. Такође, 
грешком је у члану 2. став 2. Модела уговора наведено да  Извршилац пружа услуге својим средствима 
за одржавање хигијене. 
Сагласно одредби члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Мало позориште „Душко Радовић“, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене 
Конкурсне документације. 
Наведена измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Научиоца. 
 
 
 

                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
______________________ 

                                                                                                                                                    
          Марина Стјеља                                                  

                                                 
 


