
  
Број: 02-9/2017/4 

Датум: 03.04.2017. 

  

На основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Комисија за јавну набавку сачињава и објављује 

            ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга – Услуге – Најам возила за превоз путника са возачем у земљи и 

иностранству; ЈН број 02-9/2017, према следећем: 

 
1. ИЗМЕНА: 

На страни 15 од 28 конкурсне документације, у поглављу V Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, у тачки 16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на 

основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума пише: 

Услуга превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови Сад – Београд аутопутем и/или 

Београд – Нови Сад аутопутем по пређеном километру (максимaлна цена која је дозвољена је 

30 динара по пређеном километру) – 35 пoндeрa;  

Код навођења релација за које се даје цена по пређеном километру брише се одредница и тако 

да после брисања пише: 

Услуга превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови Сад – Београд аутопутем или 

Београд – Нови Сад аутопутем по пређеном километру (максимaлна цена која је дозвољена је 

30 динара по пређеном километру) – 35 пoндeрa; 

 

2. ИЗМЕНА: 

На страни 15 од 28 конкурсне документације, у поглављу V Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, у тачки 16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на 

основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума пише: 

Услуга превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови Сад – Аеродром Никола Тесла 

аутопутем и/или Аеродром Никола Тесла – Нови Сад аутопутем по пређеном километру 

(максимaлна цена која је дозвољена је 30 динара по пређеном километру) – 35 пoндeрa; 

Код навођења релација за које се даје цена по пређеном километру брише се одредница и тако 

да после брисања пише: 

Услуга превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови Сад – Аеродром Никола Тесла 

аутопутем или Аеродром Никола Тесла – Нови Сад аутопутем по пређеном километру 

(максимaлна цена која је дозвољена је 30 динара по пређеном километру) – 35 пoндeрa; 

 

Наведене измене су урађене како би се избегла недоумица код понуђача приликом 

навођења цене за наведене услуге. Суштина ове одредбе је да понуђач уписује цену по 

пређеном километру у једном смеру, и цена услуге подразумева само превоз са путником у 

возилу. 

 

3. ИЗМЕНА: 

На страни 20 од 28 конкурсне документације, у поглављу VI Образац понуде код описа 

предмета набавке у табели је наведено: 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена услуге превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – Београд аутопутем 

и/или Београд – Нови Сад аутопутем по пређеном 

километру без ПДВ-а:  

 



  
Јединична цена услуге превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – Аеродром Никола 

Тесла аутопутем и/или Аеродром Никола Тесла – 

Нови Сад аутопутем по пређеном километру без ПДВ-

а: 

 

 

У складу са изменама број 1 и 2 и овде се врши измена тако да пише: 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена услуге превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – Београд аутопутем 

или Београд – Нови Сад аутопутем по пређеном 

километру без ПДВ-а:  

 

Јединична цена услуге превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – Аеродром Никола 

Тесла аутопутем или Аеродром Никола Тесла – Нови 

Сад аутопутем по пређеном километру без ПДВ-а: 

 

 

4. ИЗМЕНА: 

На страни 21 од 28 конкурсне документације, у поглављу VI Образац понуде у обрасцу 

структуре цене у табели је наведено: 

Р. 

бр. 

Предмет јавне набавке - 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем у земљи и иностранству 

по пређеном километру 

Jeдиниц

a мeрe 

Кoли- 

чина 

Јединич- 

на цена 

без ПДВ 

Јединич- 

на цена 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – 

Београд аутопутем и/или Београд 

– Нови Сад аутопутем 

km 1   

2. 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – 

Аеродром Никола Тесла 

аутопутем и/или Аеродром 

Никола Тесла – Нови Сад 

аутопутем 

km 1   

 

У складу са изменама број 1 и 2 и овде се врши измена тако да пише: 

Р. 

бр. 

Предмет јавне набавке - 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем у земљи и иностранству 

по пређеном километру 

Jeдиниц

a мeрe 

Кoли- 

чина 

Јединич- 

на цена 

без ПДВ 

Јединич- 

на цена 

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – 

Београд аутопутем или Београд 

– Нови Сад аутопутем 

km 1   



  

2. 

Услуга превоза аутомобилом са 

возачем на релацији Нови Сад – 

Аеродром Никола Тесла 

аутопутем или Аеродром 

Никола Тесла – Нови Сад 

аутопутем 

km 1   

 

5. ИЗМЕНА: 

На страни 23 од 28 конкурсне документације, у поглављу VII Модел уговора у члану 8 став 1 и 2 

је наведено: 

Уговорена јединичнa ценa услуге превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови 

Сад – Београд аутопутем и/или Београд – Нови Сад аутопутем по 1 километру износи  _______ 

динара без ПДВ-а, односно ________ динара са ПДВ-ом (попуњава Добављач), 

Уговорена јединичнa ценa услуге превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови 

Сад – Аеродром Никола Тесла аутопутем и/или Аеродром Никола Тесла – Нови Сад аутопутем 

по 1 километру износи  _______ динара без ПДВ-а, односно ________ динара са ПДВ-ом 

(попуњава Добављач), 

 

У складу са изменама број 1 и 2 и овде се врши измена тако да пише: 

Уговорена јединичнa ценa услуге превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови 

Сад – Београд аутопутем или Београд – Нови Сад аутопутем по 1 километру износи  _______ 

динара без ПДВ-а, односно ________ динара са ПДВ-ом (попуњава Добављач), 

Уговорена јединичнa ценa услуге превоза аутомобилом са возачем на релацији Нови 

Сад – Аеродром Никола Тесла аутопутем или Аеродром Никола Тесла – Нови Сад аутопутем 

по 1 километру износи  _______ динара без ПДВ-а, односно ________ динара са ПДВ-ом 

(попуњава Добављач), 

 

У складу са одредбама члана 63 Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС  бр. бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) ове измене представљају измене конкурсне документације за јавну 

набавку ЈНМВ број: 02-9/2017 и постају њен саставни део.  

 

Наручилац ће на основу измена и допуна конкурсне документације објавити измењену 

конкурсну документацију на основу које понуђачи треба да саставе своје понуде. 

 

Обзиром да наведене измене и допуне нису суштинског карактера и од понуђача не захтевају 

додатне напоре при састављању понуда већ се односе на техничке исправке у оквиру конкурсне 

документације, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда за један дан, те је нови рок 

за достављање понуда 11.04.2017. године до 09:30 часова, а отварање понуда ће се обавити 

11.04.2017. године у 10:00 часова. 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке: 02-9/2017 


