
 

 

Општина Бајина Башта 
Општинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. У МВ 23/19 
Број: 404-112-8/2019 
Датум: 25.11.2019. године  
 
 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну 
набавку мале вредности број У МВ 23/19, сачињава: 
 

Обавештење о 
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку број У МВ 23/19 – Израда пројекта 
техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз 
насеље Бајине Баште, постојеће стране конкурсне документације бр. 24 од 55 и 
45 од 55 замењују се новим странама исте нумерације које су дате у прилогу и 
чине саставни део Конкурсне документације. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (услуге) - Израда пројекта техничког регулисања 
саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз насеље Бајине Баште, ЈН бр. У 
МВ 23/19 

1. Укупна цена без ПДВ-а: 
 

словима: 

2. Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

словима: 

3. Рок извршења услуге (не краћи од 120 дана 
односно не дужи од 150 календарских дана): 

_____ календарских дана од 
дана обостраног потписивања 
Уговора и достављања менице 
за добро извршење посла. 

4. Рок важења понуде је: ______ дана од дана отварања 
понуда (минимум 90 дана). 

5. Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна ситуације/фактуре у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно 
примљене ситуације/фактуре за извршене услуге (потврђене од стране наручиоца и 
понуђача). 

 
 
 
 
 
 

Место и датум:  Понуђач: 
 

________________________ 
 

М.П. ____________________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна ситуације/фактуре у складу 
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене 
ситуације/фактуре за извршене услуге (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Захтев у погледу извршења услуге 
 
У складу са роком датим у понуди, не краћи од 120 дана односно не дужи од 150 
календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора и достављања менице за 
добро извршење посла.  
 
Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће тражити од понуђача продужење 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 
може мењати понуду. 
 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 

 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем 
тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне 
набавке мале вредности (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних 
обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).  
 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и 
исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. Члан групе понуђача 
може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 


