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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 
за јавну набавку услуге израде „Смарт плана“ – Прикупљање података „Прва фаза“, шифра:  ЈНВВ-У-1/2017 

дана 27. марта 2017. године, сачинила  
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ III 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ „ИЗРАДЕ СМАРТ ПЛАНА – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА „ПРВА ФАЗА“ 

 (Шифра: ЈНВВ-У-1/2017)  
 
Тачка 1.  

У конкурсној документацији у делу: 
1. У тачки 3.7. у делу „Индикатори безбедности саобраћаја“, Наручилац је направио техничку грешку, те 

су из конкурсне документације избачене речи „мишљења представника институција“. 
2. На страни 13, у делу „рок извршења услуге“ мења се и гласи „Рок извршења услуге максимално је 

365 дана од дана закључења уговора“ 
3. У тачки 5.11. у делу који се односи на плаћање, мења се и гласи „Плаћање ће се вршити авансно у 

износу 50% од укупне уговорене вредности са урачунатим пдв-ом у року од 45 дана од дана пријема 
исправне профактуре, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре и 
отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца“. 

4. У тачки 5.17. у делу „КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА“ измењен је критеријум за оцењивање 
понуда. Наручилац је определио овом изменом да је критеријум за оцењивање понуда „најнижа 
понуђена цена“ 

5. У тачки 5.17. у делу „Напомена“ Наручилац је определио да „Минимално прихватљив рок који 
Наручилац може сматрати прихватљивим износи 230 дана од дана закључења уговора. Све 
понуде које буду имале краћи рок за извршење услуге , наручилац неће сматрати прихватљивим. 
Рок за извршење услуге мора бити понуђен у данима. 

6. На страни 33, „рок за извршење услуге“ рачуна се „од дана закључења уговора“ уместо од дана 
уплате аванса. 

7. На страни 33 у делу „Обрасца понуде“ - „рок плаћања“ мења се и гласи „Авансно 50% у року од 45 
дана од дана пријема исправне профактуре, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема 
исправне фактуре и отпремнице“ 

8. На страни 35 у делу „Модела уговора“ члан 3. мења се и гласи: „Добављач се обавезује да изврши 
услугу из члана 1. овог уговора у року од _________ дана од дана закључења уговора“. 

9. На страни 37 у делу „Модела уговора“ део у члану 9. мења се и гласи „Наручилац се обавезује да 
добављачу исплати накнаду за извршену услугу на следећи начин: Авансно у износу од 50% од 
укупне уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност у року од 45 дана од дана 
пријема исправне фактуре, отпремнице и Записника о квалитативној и квантитативној контроли, 
потписаних од стране овлашћеног лица Наручиоца“. 
 

Тачка 2.  

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документацијe. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


