
У складу са чл. 63. став (1) и (5) и чл. 57. став (1) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац, Републички геодетски завод, објављује  

 

ИЗМЕНЕ  

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 
ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОНУЂАЧЕ 

 
за јавну набавку добара мале вредности наруџбеницом добара – дрва за огрев, 
количине 12m3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар 

непокретности,Службе за катастар непокретности Трговиште (ЈН 9/2018) 
 
 

Измене Позива за подношење понуде, извршене су:  
 

1. У тачки 8. Начин, рок и место подношења понуде,  
- у ставу 5., тако да гласи: 
 Рок за подношење понуде је 8.10.2018. године, до 10.15 часова. 
- у ставу 7.  тако да гласи: 
Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране Наручиоца до 
8.10.2018. године, до 10.15 часова. 
2. У тачки 9. Место, време и начин отварања понуда отварања понуда, тако да 

гласи:  
- Јавно отврање понуда обавиће се дана 8.10.2018. године, у 10.30 часова, по 

истеку рока за подношење понуда, у Репбличком геодетском заводу, Булевар 
војводе Мишића бр. 39, Београд, трећи спрат, канцеларија бр. 306.             

 
 

Измене Обрасца понуде са упутством за понуђаче извршене су: 

1. На страници 4. У Поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА И ОСТАЛИ 
УСЛОВИ, у Тачки,3. Место испоруке добара, тако да гласи: Место испоруке добара: 
Ф-cо Служба за катастар непокретности Трговиште, адреса; Трговиште, Краља Петра 
Првог бр. 102.     

2. На страници 4.и 5., у поглављу IV УПУТСТВО ЗА ПОНУЂАЧЕ,  

- на страници 4. у тачки 2. НАЧИН, МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, продужава 
се рок за подношење понуда, тако да  

 став 5. гласи: Рок за подношење понуда је 8.10.2018. године  до 10.15. часова. 

 став 7. гласи: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
Наручиоца до 8.10.2018. године до 10.15 часова. 

3. На страници 5. у тачки 3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА,  мења се 
став 1. тако да гласи: 



Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 8.10.2018. године, по истеку рока 
за подношење понуда у 10.30 часова, у просторијама Републичког геогдетског 
завода,Булевар војводе Мишића бр 39.,  трећи спрат канцеларија бр. 306. 

4. На страници 5. у тачки 5. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И 
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, под тачком 5.4. 
Место испоруке добара 

Место испоруке добара : Ф-cо Служба за катастар непокретности Трговиште, 
адреса: Трговиште, Краља Петра Првог бр. 102.     

- На страници 8. У Поглављу  V: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ мења се, став 2) ПОНУДА 
ПОНУЂАЧА, у табели: 

-  у рубрици Количина добара, тако да гласи:  

Врста добара Опис  
добара 

Количина 
добара 

Јединица мере 

Дрва за огрев Буковина 12 m3 
 

-  рубрици:  Место испоруке добара, тако да гласи:  

Место испоруке добара  
 

 Ф-cо Служба за катастар 
непокретности Трговиште, адреса; 

Трговиште, Краља Петра Првог бр. 102 

 

Нaручилац ће на својој Интернет страници www.rgz.gov.rs и Порталу јавних набавки 
објавити наведене Измене.   

   


