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Предмет: Измена конкурсне документације у поступку ЈНМВ 03/2013 - Пружање услуге 

Интернет подршке 

 

                                                                                                              

Комисија АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ образована за јавну набавку 

ЈНМВ 03/2013 – Пружање услуге интернет подршке, у складу са чланом 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), врши следећу измену конкурсне 

документације: 

 

 

    У Моделу уговора, на страни 27/36 конкурсне документације у члану 1. Модела уговора 

иза речи КОРИСНИКА додају се речи „у свему према прихваћеној понуди Понуђача број 

______________ од ______________ 2013. године и у складу са спецификацијом Наручиоца 

које чине саставни део овог Уговора.“ 

 тако да сада гласи ,,Предмет уговора о коришћењу Сервиса је омогућавање КОРИСНИКУ 

да путем бежичне, жичне или друге везе између КОРИСНИКА и чворишта Провајдера 

оствари везу са Интернетом и/или интерну везу између удаљених локација КОРИСНИКА, у 

свему према прихваћеној понуди Понуђача број ___________ од _______ 2013. године и у 

складу са спецификацијом Наручиоца које чине саставни део овог Уговора.“ 

 

У члану  5. Модела уговора, додаје се став 2, 3 и 4, тако да сада члан 5 гласи:  

 

,, А. Цене сервиса 

КОРИСНИК ће провајдеру плаћати месечну накнаду за Сервисе које користи према 

Ценовнику са спецификацијом Сервиса који је дат у Прилогу бр. 1 овог Уговора. Све цене 

наведене у Ценовнику са спецификацијом Сервиса не укључују порез. Цене Сервиса ће бити 

непромењиве у периоду трајања овог уговора. 

 

Цена редовног одржавања на месечном нивоу износи __________________ динара без ПДВ, 

односно ___________________ динара са ПДВ. 

 

Цена ванредног сервисног норма сата износи ___________________ динара без обрачунатог 

ПДВ, односно _____________________ динара са обрачунатим ПДВ. 

 

Укупна уговорена цена предмета набавке износи _________________ динара без ПДВ без 

ПДВ, односно ___________________ динара са ПДВ. 

 

Б. Трошкови регистрације домена 

Регистровање интернационалних и домена у оквиру националног домена Србије корисник 

плаћа према важећем ценовнику Провајдера. 

 

Ц. Иницијални трошкови 

Корисник ће уплатити иницијалне трошкове (трошкове започињања сервиса) одмах након 

потписивања уговора. У случају да не постоје иницијални трошкови ка КОРИСНИКУ 

провајдер ће поштовати затечено стање и регулисати то анексом овог уговора. 



 

 

 

Д. Посебни услови за кориснике 

КОРИСНИК може дефинисати своју потрошњу паушално у смислу  посебног договора са 

провајдером о просечном месечном протоку. У овом случају провајдер и КОРИСНИК ће 

своје међусобне обавезе дефинисати анексом овог уговора. 

 

Е. Рок плаћања и гарантни рок 

КОРИСНИК ће плаћање Провајдеру по свим фактурама извршити у року од 45 

(четрдесетпет) дана. У случају задоцњења са плаћањем, КОРИСНИК је дужан да поред 

фактурисаног износа плати и затезну камату према важећим прописима.“ 

 

 

Уз уговор као његов саставни део иду и: ,,Прилог 1 уз уговор“  и ,,Прилог 2 уз уговор“   

 

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12), продужава се рок за подношење понуда у поступку  јавне набавке мале вредности 

Пружање услуге Интернет подршке број ЈНМВ 03/2013 и то: 

 

 

                -Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 22. август 2013.године 

до 15:30 часова, 

                - Датум отварања понуда је 22. августа 2013. године у 16:00 часова. 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
  

 

 

                                                                       Председник комисије за јавну набавку 

                                                    

                             __________________________________  
                                                                                                      Драган Јанковић 

 


