
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке добара – Делови тракастих транспортера са кофицама  

(елеватора) са услугом монтаже, редни број набавке: 30/15, врши 

следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питање које је стигло од заинтересованог лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења 

у поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, део који 

се односи на валуту и начин на који мора да буде наведена и 

изражена вредност у понуди. 

 

 

У складу са тим у прилогу се налазе нове стране 12/33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац се обавезује да добављачу плаћање изврши минимум 30 дана од дана 

достављене, потписане и оверене фактуре на текући рачун добављача. Добављач је 

у обавези да уз фактуру достави спецификацију испоручених добара са услугом 

монтаже. 

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

Гаранција за испоручена добра – не може да буде краћа од 2 (две) године од дана 

испоруке добара. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ У 

ПОНУДИ 

 

Вредности у понуди исказати у динарима или у еурима са и без пореза на додату 

вредност, са свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. Цена набавке добара изражена у еурима прерачунаће 

се у динаре применом одговарајућег средњег девизног курса Народне банке 

Србије на дан када је започето отварање понуда.  

 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама 

које администрирају ови органи; 

 Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство рударства и енергетике Републике Србије), 

адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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