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Дана: 13.03.2017. 
Број: 5/17/439 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 08-2017-О-02, 
сачињава 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије)  
 

за јавну набавку услуга 
 

ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ  ЗРАЧЕЊА 
 

                                           број јавне набавке 08-2017-О-02 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 46, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/439 од  13.03.2017." 
 

 

БРОЈ 2 
У Документу  број 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 
- На стран 6 од 46, тачка (3), подтачка 3.1. Рок извршења, мења се и сада гласи: 
“  партија број 1:  
Добављач ће услугу извршити у два истоветна циклуса, први након потписивања уговора о 
јавној набавци, а други по протеку шест месеци од завршетка првог циклуса, радним данима у 
периоду од 08,00 до 13,00 часова. 
 
Време започињања одређује Наручилац у свом позиву/наруџбеници, а вршење услуге у једном 
циклусу не може трајати дуже од три радна дана. 
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партија број 2 и  партија број 3: Добављач ће услугу, извршити радним данима, у периоду од 
08,00 до 13,00 часова, након потписивања уговора о јавној набавци и позива Наручиоца.  
 
Време започињања одређује Наручилац у свом позиву/наруџбеници, а вршење услуге не може 
трајати дуже од три радна дана. 
 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања.“  
 
БРОЈ 3 
У Документу  број 6 – Модел уговора 
 
- На страни 30  од 46, члан 7,  Рок извршења, мења се и сада гласи: 
“  партија број 1:  
Добављач ће услугу извршити у два истоветна циклуса, први након потписивања уговора о 
јавној набавци, а други по протеку шест месеци од завршетка првог циклуса, радним данима у 
периоду од 08,00 до 13,00 часова. 
 
Време започињања одређује Наручилац у свом позиву/наруџбеници, а вршење услуге у једном 
циклусу не може трајати дуже од три радна дана. 
 
 
партија број 2 и  партија број 3: Добављач ће услугу, извршити радним данима, у периоду од 
08,00 до 13,00 часова, након потписивања уговора о јавној набавци и позива Наручиоца.  
 
Време започињања одређује Наручилац у свом позиву/наруџбеници, а вршење услуге не може 
трајати дуже од три радна дана.“  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је кроз одговор заинтересованом лицу број 5/17/1143 од 10.03.2017. године, 
дефинисао измену конкурсне документације у погледу рока извршења услуга.  
Изменом и допуном конкурсне документације Наручилац је омогућио да  заинтересована лица 
припреме  прихватљиву понуду. 
 
Комисија за јавну набавку број  08-2017-О-02 
 
 
 


