
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Jaвна установа „Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања 

Комисија за Јавну набавку 

Број: I-12/2020-06 

Дана: 03.02.2020. године 

СОКОБАЊА              

                                                                      

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку –  Услуге 

хигијене објеката и одржавање зеленила, ЈН бр.01/20. 

 

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне Конкурсне 

документације за јавну набавку у отвореном поступку –  Услуге хигијене објеката и одржавање 

зеленила и то на следећи начин: 

 

- На страни  01/45 Конкурсне документације на првој насловној страни у табели испод 
имена и броја набавке пише: 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 17.02.2020. године до 12.00 сати   

Јавно отварање понуда: 17.02.2020. године у 12.30 сати 

Tреба да стоји: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 18.02.2020. године до 12.00 сати   

Јавно отварање понуда: 18.02.2020. године у 12.30 сати 

 
 

- На страни 35/45 Конкурсне документације у поглављу VII Упутство понуђачима како 

да сачине понуду у тачки 2. Начин подношења понуде пише: Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.02.2020. године до 

12:00 часова. 

 

- Треба да стоји “Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 18.02.2020. године до 12:00 часова. 

.“ 

 

- У прилогу ове измене документације дају се нова прва насловна страна и Упутство 

понуђачима дако да сачине понуду. 
 

 
У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена. 

Измену Конкурсне  документације објавити  на интернет страници наручиоца и Порталу 

јавних набавки. 

 

 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 01/20 с.р. 

 



 

Јавна установа „Спортско рекреативни 
центар Подина“ Сокобања 
Ул. Ратарска бб 
Сокобања 
Бр. I-12/2020-04  
16.01.2020. године 

 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

JAВНА УСТАНОВА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА 
СОКОБАЊА 

Ратарска бб, Сокобања 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила у 
објектима Јавне установе „Спортско рекреативног центра Подина“ 

Сокобања 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/20 
 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 18.02.2020. године до 12.00 сати   

Јавно отварање понуда: 18.02.2020. године у 12.30 сати 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaнуар  2020. године 

 
 
 
 



 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
  
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ 
Сокобања, Ул. Ратарска бб 18230, Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга- Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила ЈН Бр. 01/20 - 
НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 18.02.2020. године до 12:00 часова.  
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи поред свих тражених доказа из Члана 75. и 76. Закона 
описаних у Одељку III  у табелама 1, 2 и 2а, средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, из тачке 11. (под редним бројем 1.) Одељка VII ове конкурсне 
документације и оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1); 

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
6); 

 Модел уговора (Образац 7). 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама: 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
  


