
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 2189/1 

Датум: 31.05.2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ РАСВЕТНИХ ТЕЛА ЛЕД 

СВЕТИЉКАМА РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАЗА 2, 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 14/2017, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

  

1. У поглављу IV  (Упутство понуђачима како да сачине понуду), у тачки 4.9. (Начин и 

услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  

понуде), у подтачки 4.9.3. (Захтев у погледу времена извођења радова), на страни 21 од 

59, прва реченица која  се односи на захтев у погледу времена извођења радова: 

„Понуђач је дужан да радове на текућем одржавању фасаде зграде Економског 

факултета у Београду заврши у року који не може бити дужи од 20 календарских дана 

од  дана увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова“,  

мења се и гласи: 

„Понуђач је дужан да електромонтажне радове на замени расветних тела лед 

светиљкама ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета 

Универзитета у Београду заврши у року који не може бити дужи од 20 календарских 

дана од  дана увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова“.  

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу је измењена страна 21 од 59. 

  

Потребно је извршити замену приложене стране у конкурснoј документацији. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 14/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 4.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  

 

Плаћање се врши на следећи начин: 

Наручилац ће авансно уплатити износ од 25% од укупно уговорене цене, а преостали 

део уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, нити 

дужи од 45 дана, од датума издавања исправног рачуна који испоставља понуђач, а на 

основу привремених и окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске 

књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаних од стране 

стручног надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

4.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 

свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да 

исти нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати 

Извођачу радова, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 

накнаду причињене штете. 

 

4.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 

Понуђач је дужан да електромонтажне радове на замени расветних тела лед светиљкама 

ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета Универзитета у 

Београду заврши у року који не може бити дужи од 20 календарских дана од  дана 

увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова. Највећи део посла ће се 

обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У осталом периоду, 

рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 

настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и 

сл.) 

Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у обавези 

да ради и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) 

дана у недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном 

функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 

довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 

професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 

пословним обичајима. 

 

 


