
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  18.09.2018. год. 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 

даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 

Објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Предмет јавне набавке:  ЈН бр. 50/2018 -  „Одржавање  и поправке службених возила“ , у преговарачком поступку 

са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка 1. Закона 

 У конкурсној документацији за јавну набавку услуга -   „Одржавање  и поправке службених возила“,подељено 

по партијама, у Упутству понуђачима како да саставе понуду,страна 15 став 2 и став 4 ,мења се датум рока 
достављања понуда и  датум отварања понуда и сада гласи:  

Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на 

адресу Наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Др Александра Костића 9, Београд, 

канцеларија бр. 45 (у даљем тексту: адреса Наручиоца), до рока назначеног у позиву за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, односно до 27. 

09.2018. године, најкасније до 11:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОДРЖАВАЊЕ И 

ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА, ЈН 50/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте односно кутије, мора 

бити назначен назив и адреса понуђача, телефон, факс, e-mail адреса и контакт особа. Понуда мора бити 

затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Отварање понуда и поступак преговарања обавиће се јавно 27.09.2018. у 11:30 часова у просторијама 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у Улици др Александра Костића број 9 у Београду, у 

сали бр.301. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

     У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга „Одржавање  и поправке службених возила“ 

  ЈН 50/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 17.09.2018. године, 
извршена је измена и допуна као у диспозитиву, обзиром да је приликом израде конкурсне документације дошло 

до техничке грешке у одређивању датума отварања понуда, а на начин како је то претходно описано, тако да је 

напред наведено било нужно изменити. 
       Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршио је измену и допуну наведене конкурсне документације. 
       Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 
  

Комисија за набавке 
 
 

 

 

http://www.pio.rs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


