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

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-93/2016 од 18.04.2016.године 

с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  

- СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПИЛОТИРАЊА ЦЕНТАРА  

ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА 

ЈНОП 4/2016 

 

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

услуге спровођење процеса пилотирања центaра за жртве сексуалног насиља и то на следећи 

начин: 

 

1. У делу VIII конкурсне документације („УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ“), тачка 1) („подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну 

назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику“) на 

страни 48/60 КД мења се у потпуности и након измена гласи:  

„Понуда мора да буде састављена на српском језику. Наручилац дозвољава да се било 

који део понуде, осим образаца прописаних конкурсном документацијом, достави на 

енглеском или немачком језику. Уколико је део понуде дат на неком другом страном језику 

(осим енглеском или немачком), понуђач је дужан да достави оверен превод тог дела понуде 

сачињен од стране овлашћеног судског тумача.“ 

 Преостали део конкурсне документације остаје непромењен. 

 

Измене и допуне конкурсне документације се објављују на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                

Весна Марић, члан с.р. 

Весна Ивковић, члан с.р. 

Наташа Нађ, члан с.р. 

Љиљана Бојовић, заменик члана с.р. 
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