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Предмет: Појашњење бр.1 у вези Конкурсне документације за јавну набавку  

услуга – услуге  испоруке  ТВ  сигнала  и  приступа интернету , ЈНОП 45/2015. 

 

Путем е - maila 16.11.2015. године примили смо допис, којим се тражи појашњење 

у вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – услуге  испоруке  ТВ  

сигнала  и  приступа интернету. 

 

ПИТАЊА: 
 

1. Da li se za ponuđene količine u obrascu 6.1 (Tabelarni deo ponude –specifikacija) na strani 
30 i 31/59 KD  u koloni „Ukupna cena bez PDV-a“ upisuje cena na mesečnom nivou za ili 
cena za ugovoreni period? 

2. Da li se u obrascu 6.2 Obrazac strukture ponuđene cene na strani 33/59 KD  u koloni 
Jedinična cena bez PDV-a upisuje Zbir cena za ponuđene količine iz Obrasca 6.1?  Da li se u 
koloni „Ukupno bez PDV-a“ ( u istom obrascu) upisuje cena na mesečnom nivou za ili cena 
za ugovoreni period? 

3. Da li se u članu 5. Modela Ugovora na strani 39/53 KD upisuje cena na mesečnom nivou za 
ili cena za ugovoreni period? 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) достављамо  појашњење, на постављена питања: 

 

ОДГОВОР: 

 

           Наручилац је уочио грешке у обрасцима 6.1  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА) и 6.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ и сходно томе сачинио II ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ 

ИСПОРУКЕ  ТВ  СИГНАЛА  И  ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ, које ће у законском 

року објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
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