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ГРАДСКА УПРАВА 
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 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
УСЛУГА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ НАЦИОНАЛНОГ РЕСТОРАНА) 

 
 

 Дана 03.02.2020. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ П 02/20, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  
 
 

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 02/20 у поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ 

ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Брише се на страни 17/30 из Напомене: 
 

„Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације оквирног споразума.“ 
 
 
Напомена: У прилогу се налази измењена страна 17/30 и понуђачи су дужни да уз понуду 
приложе попуњен Образац 2 уз приложену измењену страну која је саставни део Обрасца 2. 

 
II 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
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                                   Јавна набавка мале вредности услуга – Угоститељске услуге                                               17/30 

ЈНМВ П 02/20 

 

    Услови  плаћања: 
Сукцесивно, по извршеним појединачним услугама на основу 

наруџбенице, у року не дужем од 45 дана, од дана пријема 
исправних фактура од стране Наручиоца 

Начин плаћања:  сукцесивно по извршеним услугама на основу наруџбенице 
Наручиоца 

Стопа ПДВ: _______ 

Рок важења понуде: ________ (не краћи од 30 дана) 

            (обавезно попунити) 

Рок за реализацију 
оквирног споразума: 

 
12 месеци од датума потписивања оквирног споразума, односно 

утрошка средстава, сукцесивно на основу наруџбенице Наручиоца 

 

Удаљеност од Наручиоца __________  километара 

(Ресторан треба да је удаљен највише 5 км од седишта Наручиоца) 

Капацитет баште 
_______ места за седење 

(Неопходно је да ресторан располаже баштом капацитета од 
најмање 50 места) 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,   
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Образац понуде мора бити попуњен у целости. 
- Спецификација је саставни део конкурсне документације. 

-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
 -    Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 
-    Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност 

-   Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је сачињен 
образац структуре цене. 

 

 
 

 

 

 
 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
  


