
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд 
Евиденциони број: 404-37/15-7 
Датум: 25.03.2015. 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 06/15 - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА РХМЗ-А – ВАТРОГАСНА СЛУЖБА У УЛ.КНЕЗА 

ВИШЕСЛАВА 66, БЕОГРАД 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр.06/15 – Физичко-техничко обезбеђења 
објекта РХМЗ-а – ватрогасна служба у ул.Кнеза Вишеслава 66, Београд, наручилац 
је извршио измену и допуну конкурсане документације која се односи на период 
важења уговора, па је измена извршена за следеће: 

 
1. На страни 18 конкурсне документације, код захтева у погледу понуђене  цене мења 

се назначени временски период од 12 месеци у период од 6 месеци, па исправљен 
текст гласи: 
 
“Захтеви у погледу понуђене цене 
 

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. Цену за 
предметне услуге исказати на месечном нивоу, а за период важења уговора од 6 
(шест) месеци. У цену неопходно обухватити све трошкове који су потребни за 
извршење услуга. 

Цена је фиксна за цео период важења уговора” 
 

2. На страни 26 конкурсне документације, у обрасцу понуде (Образац бр. 1), мења се 
назначени период од 12 месеци у период од 6 месеци (колоне за тражене цене 
предметних услуга са и без ПДВ-а).  
 

3. На страни 31 конкурсне документације, у члану 5. и члану 9. модела уговора мења се 
назначени период од 12 месеци у период од 6 месеци, па исправљени текст члана 5. и 
члана 9. модела уговора у конкурсној документацији гласе: 
 

“Члан 5. 
 
 Наручилац се обавезује да Извршиоцу, за извршене услуге из члана 1.овог уговора 
исплати сваког месеца за извршене предметне услуге на месечном нивоу у износу од 
___________________ динара нето, а по испостављеном рачуну који се испоставља првог у 
месецу за протекли месец, са роком плаћања од ______ дана, што за период од 6 месеци 
укупно износи ______________  динара без ПДВ-а.  
 Укупан уговорени износ за предметне услуге за период од 6 месеци износи 
____________ динара са ПДВ-ом.” 

.... 
“Члан 9. 

 
 Овај уговор је закључен на одређено време,у трајању од 6 месеци. 
 Свака уговорна страна може отказати Уговор у случају да друга страна не поштује 
уговорне обавезе, са отказним роком од 30 дана, а који тече од 1-ог у месецу у односу на 
месец у којем се уговор отказује. 

 Уговор се отказује у писменој форми уз образложење.” 
 

 за Комисију за јавну набавку  
 

         Божо Марковић, дипл.проф.одбр. 


