
                                                                                    
  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21 2100831    F: +381 21 2100825 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ:404-182/2014 ДАТУМ: 08.09.2014. год 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједничке 

послове покрајинских органа број:404-182/2014 од 21.07.2014.године с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1   

Конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге комуникације - 

интернет,  обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, и то 

за ПАРТИЈУ 2 - УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ТВ СИГНАЛА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ  

 

ЈНОП 24/2014 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге 

комуникације - интернет,  обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 

2, и то за ПАРТИЈУ 2 - услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету (број КД: 404-

182/2014-П2), и то на следећи начин: 

1. У Конкурсној документацији на страни 29-31/54 КД постојећи VII - Образац понуде 

замењује се новим („VII - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“), који је дат у прилогу. 

 

Измене и допуне бр.1 су саставни део конкурсне документације. Понуђачи су дужни да 

у оквиру понуде, као саставни део понуде доставе VII - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. 

 

Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за 

заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“. 

 

 

ПРИЛОГ (1): VII - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

НАПОМЕНА: При подношењу понуде понуђачи морају уместо постојећег Обрасца понуде 

доставити VII - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ који се налази у прилогу, у супротном ће њихова 

понуда бити одбијена. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Наташа Нађ         с.р. 

  Зоран Шпановић  с.р. 

          Анела Амиџић  с.р. 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


                                                                                    
  

 

VII - ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

oбликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за 

ПАРТИЈУ 2 - УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ТВ СИГНАЛА И ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 

11.08.2014. године, 

 као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа 

 

ЈНОП 24/2014 

 

4) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(подаци из извода АПР) 

Пословно име: 

 

 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 

 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

 *  * 

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  

 

 

Назив делатности: 

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


                                                                                    
  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 

из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико 

се не достављају уз понуду): 

  

Понуђач је уписан у регистар 

понуђача: 
ДА НЕ 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити поизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

   

   

   

   

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи 
подаци о понуђачу из групе понуђача.  
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи 
подаци о подизвођачима.  

 

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда 

 

 



                                                                                    
  

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

Предмет: услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету 

Укупна цена без ПДВ: 
 

 

ПДВ: 
 

 

Укупна цена са ПДВ: 
 

 

Начин и услови плаћања:   

вирмански, на рачун понуђача. Плаћање се врши 

месечно, и то у року од 20 дана од дана пријема 

исправно сачињеног рачуна. 

Рок за извршење техничке 

припреме и обезбеђивање 

услова за прикључење 

уређаја неопходних за 

коришћење услуге: 

_________________ дана од дана закључења уговора 

Период пружања услуга: 12 месеци од дана активације услуге, тј прикључења 

Наручиоца на телекомуникациону мрежу понуђача 

 

  

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   потпис овлашћеног лица 

 

 


