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ПРЕДМЕТ: ЈН МВ 06/ 2015- Набавка услугa сервисирања и одржавања возила са 

уградњом оригиналних резервних делова (ознака из Општег речника набавки: Услуге 

поправки и одржавања аутомобила – Шифра: 50112200) 

 

Комисија АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ образована за јавну 

набавку мале вредности ЈН МВ 06/ 2015- Набавка услугa сервисирања и одржавања возила 

са уградњом оригиналних резервних делова, у складу са чланом 54, став 2 Закона о јавним 

набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/ 2012), врши следећу измену конкурсне 

документације: 

 

 У поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 

Образац понуде – Образац бр. 5, на страни 30/44 врше се измене текста у табели 5, 

под насловом: Понуда за набавку услугa сервисирања и одржавања возила са 

уградњом оригиналних резервних делова  

       

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА ПО КОЈЕМ ЋЕ 

СЕ ВРШИТИ УСЛУГА без  ПДВ: 

 

 

 

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА ПО КОЈЕМ ЋЕ 

СЕ ВРШИТИ УСЛУГА са   ПДВ: 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА без ПДВ 

односно вредност уговора без пдв, до које ће 

наручилац користити услугу износи 

 

1.250.000,00 РСД 

Рок важења понуде (не може бити краћи од  

90 дана од дана отварања понуда): 
 

 

Рок испоруке (не може бити дужи од 60 дана, а којисе 

рачуна од дана пријема писаног захтева Наручиоца):  

 

 

Место испоруке:  

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Београд, Руже Јовановића 27 А 

Рок и начин плаћања:  

 

до 45 дана од дана пријема рачуна – 

фактуре понуђача, оверене од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

 

 



 НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕНА  У ПОГЛАВЉУ IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Образац понуде – Образац бр. 5, на страни 30/44 

врше се измене текста у табели 5, под насловом: Понуда за набавку услугa 

сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова, сада 

изгледа овако: 

 

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА ПО КОЈЕМ ЋЕ 

СЕ ВРШИТИ УСЛУГА без  ПДВ: 

 

 

 

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА ПО КОЈЕМ ЋЕ 

СЕ ВРШИТИ УСЛУГА са   ПДВ: 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА без ПДВ 

односно вредност уговора без пдв, до које ће 

наручилац користити услугу износи 

 

1.250.000,00 РСД 

Рок гаранције за квалитет извршених услуга 

(минимално 12 месеци, односно најмање 20.000 

пређених километара) 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од  

90 дана од дана отварања понуда): 
 

 

Место седишта Наручиоца:  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Београд, Руже Јовановића 27 А 

 

Адреса сервиса Понуђача и удаљеност 

 од седишта Наручиоца  

 

 

Рок и начин плаћања:  

 

до 45 дана од дана пријема рачуна – 

фактуре понуђача, оверене од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
ЈНМВ 06/2015 - Набавка услугa сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних 

резервних делова и то: 

                       - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је среда  

             1. јул 2015. године до 11:00 часова. 

                       - Датум отварања понуда је среда 1. јул 2015. године у 11:30 часова 

                      

                           Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 

 

 

Заменик члана комисије за јавну набавку 

 

                                                                                                                 Радивоје Јањић 


