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Дана 11.06.2015. електронским путем, на адресу: ј.papovic@narodnimuzej.rs упућено је 
питање у вези са припремом понуде од стране понуђача, следеће садржине: 

 
„На страни 16. конкурсне документације у вези рока плаћања наводите рок плаћања по 
испостављеној фактури у року од 7 дана од дана пријема фактуре, док на страни 24. 
конкурсне документације код рокова и услова плаћања захтевате рок плаћања који није 
краћи од 45 дана од фактурисања.  
 
Молим Вас да напишете , који рок плаћања наручилац захтева, како би понуђачи поднели 
исправне понуде.“ 
 
С тим у вези,Наручилац, Народни музеј у Београду, доставља измену конкурсне 
документације у поступку јавне набавке мале вредности  добара – гориво за моторна возила 
(Г-5/2015). 
 
Измена ће бити објављена на сајту Народног музеја у Београду и порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 

Председник Комисије 
Гордана Грабеж 
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Предмет: измена конкурсне документације 
 
 
 
Обавештавамо потенцијалне понуђаче да се у прилогу налази измена конкурсне 

документације – поглавље IV  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, тачка 4 (страна 16). 



IV  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

тако што ће најдаље дан пре отварања понуда да поднесе наручиоцу писани захтев за 

повлачење или опозив понуде. 

 2. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ  

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу 

достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници  

Народног музеја у Београду. 

Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни 

део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом. 

Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је 

назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима 

или понуда није заједничка. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању 

може проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуђач подноси понуду 

препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народни музеј у Београду,  Трг 

Републике 1а, Београд, уз напомену „Понуда за јавну набавку мале вредности добара- 

гориво за моторна возила, Г-5/2015“- НЕ ОТВАРАТИ!  

 3. JЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

Поступак јавне набавке се води на српском језику. 

           4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити 

фиксна  за време трајања уговорног периода. 

У цену су урчунати  сви пратећи и зависни трошкови.  

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 

сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Плаћање уговорене цене, наручилац ће вршити сукцесивно, за испоручену  количину 
добара, по испостављеној фактури у  року не краћем од 45 дана, од дана пријема фактуре 
оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, на рачун изабраног понуђача са којим ће 
бити закључен уговор. 
 

 

 


