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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), Савез хокеја на леду Србије доноси: 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 01/16 

 
 
 
Образложење: 
 
Комисија је прилоком провере конкурсне документације јавне набавке ЈНМВ 01/16 
„Услуге смештаја и исхране учесника кампа перспективних спортиста за 2016. 
годину“, а након примљене примедбе од стране потенцијалног понуђача, утврдила да 
постоје грешке у Обрасцу 2 – Образац понуде. 
У складу са горе наведеним комисија доноси следеће измене конкурсне документације: 
 

1) Мења се табела Обрасца 2 – Образац понуде и сада гласи: 
 

 
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Понуђена цена (вредност услуге) Пун пансион
    
      140 

  

                                                                                            ПДВ  
 

                                                                           Укупно са ПДВ 
 

 

 
 
 
Напомена:  У наставку документа налази се измењен Образац 2 – Образац понуде за 
Партију 3 предметне јавне набавке. Измењени образац је неопходно доставити да би 
понуда била прихватљива. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savez hokeja na ledu Srbije 
Srbija, 11000 Beograd, Čarlija Čaplina 39 
Tel: 011/2764 479, 3292 449; Fax: 011/2764 976 
e-mail: office@hockeyserbia.com 
Račun br: 205-116957-66, 205-158680-27  
PIB: 102200601; Matični broj: 07056648 
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6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ОБРАЗАЦ 2 
 
 

 ПОНУДА 
 

Понуда број_____________  од__________________  за јавну набавку ЈНМВ 01/16 - 
„Услуге смештаја и исхране учесника кампа перспективних спортиста за 2016. 
годину.“. 
 

Понуда се подноси: (заокружити) 
а) самостално  б) понуда са подизвођачем    в) заједничка понуда 
 
А) Пословно име/назив понуђача:_______________________________________________ 
 
Адреса и седиште понуђача:_____________________________________________________ 
матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
Овлашћено лице: _______________________________________ 
Особа за контакт: _______________________________________  
Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 
mail:_________________________________ 
Број рачуна понуђача:________________________________________ 
 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/подизвођачима): 
 

Подизвођач: _________________________________________________________, 
Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ , 
матични број:___________________ , ПИБ:_____________________, 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
овлашћено лице:_________________________________________,  
број телефона:_____________________,  
mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ . 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : 
_______________________________________________________________________ 
 
Подизвођач: _________________________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ , 
матични број:___________________ , ПИБ:_____________________, 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
овлашћено лице:_________________________________________,  
број телефона:_____________________,  
mail:-____________ , број рачуна:____________________________________ . 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :  
_______________________________________________________________________ 
 
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава 
подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне 
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набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава 
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.  
 

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ ПОДИЗВОЂАЧА попуниту још један образац у делу за 
подизвођаче. 
 

Б) Навести податке чланова групе у заједничкој понуди (уколико се подноси 
заједничка понуда): 
 

Пословно име/назив овлашћеног члана групе: 
_____________________________________________________________________________ 
Адреса и седиште овлашћеног члана групе:_______________________________________ 
Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
Овлашћено лице: _______________________________________ 
Особа за контакт:_______________________________________  
Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 
mail:_________________________________ 
Број рачуна члана групе:________________________________________ 
 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________ 
Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 
Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
Овлашћено лице: _______________________________________. 
Особа за контакт: _______________________________________  
Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 
mail:_________________________________ 
Број рачуна члана групе:________________________________________ 
 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________  

Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________ 
Матични број:___________________      ПИБ:  ________________ 
Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити) 
Овлашћено лице: _______________________________________. 
Особа за контакт: _______________________________________  
Број телефона:_____________________    Tелефакс: __________________ 
mail:_________________________________ 
Број рачуна члана групе:________________________________________ 
 
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ попуниту још један образац у делу за 
ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ. 

 
 
 

 
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 
цена без ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Понуђена цена (вредност услуге) Пун пансион
    
      140 

  

                                                                                            ПДВ  
 

                                                                           Укупно са ПДВ 
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 уколико понуђач није порески обвезник у складу са Законом о ПДВ-у Републике Србије, попуњава се само 
вредност свих добара без ПДВ-а.  

 За оцену пондерисање за најповољнију понуду узима се укупна цена без ПДВ. 
 
 
 
1. Удаљеност хотела од Хале Пионир износи _______ км. 

(Удаљеност се заокружује на километре на следећи начин: 5,4 км и мања децимала се 
заокружују на 5 км, а 5,5 и већа децимала на 6км. Ако понуђач сам не изврши заокружење то 
ће учинити наручилац приликом бодовања) 
 

2. Рок пружања услуге oд 20.12.2016. године, дo 30.12.2016. године.  
 

3. Важност понуде износи ____  ( _____________________ )  дана од дана отварања                   
понуда (не краћи од 30 дана). 
 

4. Начин плаћања:  Плаћање ће се вршити без аванса, у законском року, по истеку 
последњег дана пружања услуге и пријема фактуре.  

 
 
 
 

Датум:    _______________                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
                     _____________________________________ 
    
 МП              ПОТПИС 

                                                               __________________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


