
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

Комисија за јавну набавку 

Број: 4-104/2017-IV-01 

Дана: 28.04.2017. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

Војводе Путника бр. 38 

www.plandiste-opstina.rs 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавне набавке доноси: 

 

 

 

ИЗМЕНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН 9/2017 

 

 

„Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и 

физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“ 

 

Измене конкурсне документације јавне набавке мале вредности „Услуге пољозаштите 

организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у 

установама на територији општине Пландиште,  редни број ЈН 9 /2017, интерни број  4-104/2017-

01-IV односи се на на део: 

 

На страни 4 конкурсне документације,   код Техничке спецификације, у 

оквиру редовног физичког обезбеђења,  додаје се: „Потребно је укупно 9 

извршилаца за редовно физичко обезбеђење“. 

        Такође, на страни 6 конкурне документације, код мобилног обезбеђења 

додаје се:. „Укупно је потребно 4 извршиоца, за период од 24 часа“ 

       Код Ванредног обезбеђења, на страни 6,  додаје се: „Укупно је потребно 4 

извршиоца, за период од 24 часа.“ Такође се на истој страни  додаје: „За све 

наведене послове потребно је укупно 17 извршилаца ( 9 редовних и 8 

додатних). 

 

На страни 24  конкурсне документације,   код Техничке спецификације и 

комерцијалних услова понуде...  код редовног обезбеђења додаје се : 

„Потребно је укупно 9 извршилаца за редовно физичко обезбеђење“. 



       Такође, на страни 26 конкурсне  документације, код мобилног обезбеђења  

додаје се: „Укупно је потребно 4 извршиоца, за период од 24 часа“, а код 

ванредног  обезбеђења додаје се: „Укупно је потребно 4 извршиоца, за 

период од 24 часа“. Такође на истој страни додаје се : „За све наведене 

послове потребно је укупно 17 извршилаца ( 9 редовних и 8 додатних)“. 

 

        На страни 35 Модела уговора, код редовног обезбеђења,члан 2, додаје 

се: „Потребно је укупно 9 извршилаца за редовно физичко обезбеђење“. 

Такође на истој страни код мобилног обезбеђења додаје се :“Укупно је 

потребно 4 извршиоца, за период од 24 часа“, а код ванредног обезбеђења 

додаје се: „Укупно је потребно 4 извршиоца, за период од 24 часа“. 

        Такође се додаје на истој страни у оквиру модела уговора , члан 2: „За 

све наведене послове потребно је укупно 17 извршилаца ( 9 редовних и 8 

додатних), који морају да поседују Фотокопију лиценце за вршење послова 

физичко –техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским 

приредбама , јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, издато 

од стране МУП-а“. 

 

      На страни 13 конкурсне документације, везано за Упутство понуђачима 

како да сачине понуду , брише се : Средство обезбеђења за добро 

извршење посла - МЕНИЦА са меничним овлашћењем . 

     

      На страни 4 Техничке спецификације, као и на страни 24 Техничка 

спецификација и комерцијални услови понуде... додаје се: „Изабрани понуђач 

ће добити на коришћење две Ладе Ниве и три мотора, понуђач ће сносити 

трошкове горива“ 

       На страни 35 модела уговора, члан 2 додаје се: „Изабрани понуђач ће 

добити на коришћење две Ладе Ниве и три мотора, понуђач ће сносити 

трошкове горива“. Такође, на истој страни, у оквиру члана 2,додаје се: Да 

понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова из 
предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена прописом 

 

 

 



Изменом конкурсне документације одређује се нови рок за достављање 

понуда – 08.мај 2017.године до 12.00 часова и време отварања понуда – 

08.мај 2017.године у 12.30 часова. 
 

 
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

        

       Душица Босанкић, дипл.економиста с.р. 
 

 
 
 

 


