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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Поступајући у складу са  чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) врши се  измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности добара, сценских завеса у црној и белој боји и сценских тепиха у натур боји број 
Д1/17 и то : 

 
На страни 13/34, у тачки 3. мења се назив наведене тачке и сада глас: 
„3. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
Понуђач понуду,у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, предаје непосредно предавањем или поштом на адресу: Београд, 
Абердарева број 1, са напоменом 

„Понуда за јавну набавку добара –Набавка сценских завеса у црној и белој боји 
и сценских тепиха у црној и натур боји са монтжом,  ЈНМВ број Д 1/17 – НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

Коверта на предњој страни треба да има заводни бој понуђача. Обавезно је навести назив и адресу понуђача, 
особу за контакт, број телефона и e-mail за контакт. 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. 
Понуда се сматра благовременом ако је пристигла на адресу наручиоца, закључно са 
24.10.2017. године до 11:30 часова, без обзира на начин на који је послата. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за 
подношење понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
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 мора садржати: 
- Тражене доказе наведене у поглављу V конкурсне документације на основу упутства како се доказује 
испуњеност обавезних и додатних услова  
- Образац структуре цене 
- Образац понуде 
- Модел уговора 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75. ст. 2 ЗЈН 
- Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 
- Све обрасце, изјаве и доказе дате и тражене у конкусној документацији 
- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду) 
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Сви обрасци и изјаве морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача, односно 
подизвођача.“ 
 
У осталом делу Конкурсна докуемнтација остане непромењена. 
                                                             О б р а з л о ж е њ е 
У Конкусној документацији за јавну набавку мале вредности добара, сценских завеса у црној 
и белој боји и сценских тепиха у натур боји број Д1/17 извршена је измена и допуна као у 
диспозитиву, а услед техничке грешке. 
Наиме, услед техничке грешке у делу Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
уместо да „Понуда се сматра благовременом ако је пристигла на адресу наручиоца, 
закључно са 06.10.2017. године до 11:00 часова, без обзира на начин на који је послата.“, 
треба да стоји „Понуда сматра благовременом ако је пристигла на адресу наручиоца, 
закључно са 24.10.2017. године до 11:30 часова, без обзира на начин на који је послата.“ 
Сагласно одредби члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Мало позориште „Душко Радовић“, као Наручилац, извршило је измену 
и допуну наведене Конкурсне документације. 
Наведена измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Научиоца. 
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