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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.12/20 

УСЛУГA ИЗМЕШТАЊА И ТРАЈНОГ ЗБРИЊАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА  

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 У току рока за подношење понуда у отвореном поступку за доделу уговора о 

набавци услуга, услугa измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији 

Републике Србије за потребе Министарства заштите животне средине, за коју су 

конкурсна документација и позив за достављање понуда објављени на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана 09.03.2020. године,  као и измене позива 

за подношење понуда објављени дана 30.03.2020. године и 11.05.2020. године,  

Наручилац je дана 20.05.2020. године због констатоване техничке грешке извршио 

измену где се МЕЊА конкурсна документација на страни 28 од 44, Модел уговора, 

Члан 2., став 1, Вредност уговора и начин плаћања. 

Наведено пре измене гласи: 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2 

 Максимална вредност предметног уговора износи 83.333.000,00 динара без 

обрачунатог пореза на додату вредност односно 99.600.000,00  динара са обрачунатим 

порезом на додату вредност. 

  

  

После наведене измене, страна 28 од 44, Модел уговора, Члан 2., став 1, 

Вредност уговора и начин плаћања, гласи како следи: 

  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2 

 Максимална вредност предметног уговора износи 83.333.000,00 динара без 

обрачунатог пореза на додату вредност односно 99.999.600,00  динара са обрачунатим 

порезом на додату вредност. 

 

 

 

 

 

 



 Обзиром да измена конкурсне документације није извршена осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда остаје како је 

наведено у Измени позова бр. 2 од 11.05.2020. године, и то: 

 

 “Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 14,00 

часова дана 01.06.2020.године.   

 

Јавно отварање понуда спровешће се дана 01.06.2020. године од 14,30 часова у 

просторијама Наручиоца, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд – 

канцеларија 610 (зграда СИВ 3).” 

 

 

 Све наведено објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

  

 Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне 

документације за предметну набавку !!! 

 

 

 

                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

      

 

 


