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ДРУГА ИЗМЕНA  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  
ЗИДАРСКИ РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ УЛАЗНИХ СТЕПЕНИЦА ЗГРАДЕ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БРОЈ 32/2018 
 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, /15 и 
68/15), Комисија врши измену Конкурсне документације за јавну набавку радова-зидарски 
радови на  поправци улазних степеница зграде Правног факултета у Београду, у поступку јавне 
набавке мале вредности, број 32/2018, и то: 
 
1. У Конкурсној документацији, у Поглављу I "Општи подаци о јавној набавци", на страни 

3 , у  тачки 7. Начин и место подношења понуде, уместо датума 2. jул 2018. године до 12,00 
часова, ставља се датум 5. jул 2018. године до 12,00 часова, а у тачки 8. Отварање понуда, 
уместо датума 2. јул 2018. године са почетком у 12,30 часова, ставља се датум 5. јул 2018. 
године са почетком у 12,30 часова. 

 
2. У Конкурсној документацији, у Поглављу III "Техничка спецификација са структуром 

цене", на страни 7, Обилазак објекта, уместо текста "Обилазак ће бити организован у 
једном термину, и то: 25. јун 2018. године, у 8,30 часова", ставља се текст "Обилазак ће 
бити организован у једном термину, и то: 28. јун 2018. године, у 8,30 часова".  
 

3. У Конкурсној документацији, у оквиру Поглавља VIII "Упутство понуђачима како да 
сачине понуду, на страни 36, у тачки 2. Начин подношења понуде, уместо датума 2. jул 
2018. године до 12,00 часова, ставља се датум  5. jул 2018. године, до 12,00 часова. 

 
 

 Конкурсна документација у осталом делу остаје неизмењена. 
 
Ове измене чине саставни део конкурсне документације и понуђач је дужан да своју понуду 
поднесе у складу са њима. 
 
 
Објавити: 

- На Порталу јавних набавки 
- На интернет страници наручиоца 
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