
 
 
 
 
 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку чији је предмет 

набавка услуга и то услуге надоградње система повезивањем система централизоване платформе за 

слање, пријем, управљање и чување Електронских фактура правних лица и предузетника са 

централним системом за извештавање министарства финансија (БИ), система Е-фактуре са 

Платформом за консолидацијом података и пословно извештавање у оквиру Министарства 

финансија и повезаних управа, ЈН 10/2020, врши измену Конкурсне документације на начин који 

следи. 

- на страни 15 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV Упутство 

понуђачима како да сачине понуду, у тачки 10 - Рок и услови плаћања и друге околности од 

којих зависи прихватљивост понуде, мења се алинеја 3. тако да гласи: „Плаћање се врши преносом 

средстава на текући рачун Добављача по пријему исправног рачуна, у роковима предвиђеним 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Сваки рачун мора садржати број уговора под којим је 

заведен код Наручиоца. Плаћање обавеза по овој јавној набавци ће се вршити на следећи начин: 

 обавезе које се односе на прву фазу намириће се у целости по њиховој реализацији, с 

тим да  понуђена цена за ову фазу не сме бити већа од 48,69 % вредности целе понуде; 

 обавезе које се односе на другу фазу намириће се у целости по њиховој реализацији, с 

тим да  понуђена цена за ову фазу не сме бити већа од 41,31 % вредности целе понуде; 

 обавезе које се односе на трећу фазу намириће се у целости по њиховој реализацији, с 

тим да  понуђена цена за ову фазу не сме бити већа од 10% вредности целе понуде.“ 

- на страни 26. Конкурсне документације, у оквиру поглавља Образац понуде, у 

Обрасцу 2 – Образац структуре понуђене цене по фазама реализације јавне набавке, мења се део 

„Напомена“, тако да исти гласи: „ 

 Укупна, понуђена цена за ставку под редним бр. 1 не може бити већа од 48,69 % 

вредности целе понуде, 

 Укупна понуђена цена за ставку под редним бр. 2 не може бити већа од 41,31  % 

вредности целе понуде, 

 Укупна понуђена цена за ставку под редним бр. 3 не може бити већа од 10 % 

вредности целе понуде.“ 

 

Напомена: 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку – Надоградње система повезивањем система централизоване 

платформе за слање, пријем, управљање и чување Електронских фактура правних лица и 

предузетника са централним системом за извештавање министарства финансија (БИ), система Е-

фактуре са Платформом за консолидацијом података и пословно извештавање у оквиру 

Министарства финансија и повезаних управа ЈН 10/2020.  

Ова измена конкурсне документације, објављена је на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 27. јула 2020. године.  
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