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Број:7560 

Датум: 05.07.2019. 
 

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне 
набавке услуга број 03/2019 – Превоз запослених у ПЈ Митровац на Тари 
(превозна линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг) 

 
Комисија Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, образована 

у складу са чланом 54, став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку услуга број 03/2019 - Превоз 
запослених у ПЈ Митровац на Тари (превозна линија Бајина Башта-Митровац на 

Тари и натраг), у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) врши следећу измену конкурсне 

документације: 
 
-У поглављу V конкурсне документације, на страни 11, Образац 1, други ред: 

Понуда број ________ од ______ 2018. године, мења се и гласи: Понуда број 
______ од ________ 2019. године, трећи ред: Отворени поступак јавне набавке 

бр. 03/2018, мења се и гласи: Отворени поступак јавне набавке бр. 03/2019. 
 
Након наведене измене, прва страна наведеног образац изгледа овако: 
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V – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

 (Образац 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА број _______________ од ___.___.2019. године 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  бр. 03/2019 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  
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У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у отвореном 
поступку јавне набавке услуга број 03/2019 - Превоз запослених у ПЈ Митровац 

на Тари (превозна линија Бајина Башта-Митровац на Тари и натраг)и то: 
 
 - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је петак 12. јул 

2019. године до 10:00 часова. 
 - Датум отварања понуда је петак 12. Јул 2019. године у 12:00 часова. 

 
Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
 

 
 

 
 Kомисијa за јавну набавку 03/2019. 


