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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-4049-87/14 
Датум: 09.05.2014. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 
1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12), 
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац (www.nsz.gov.rs) 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

оглашава 
ИЗМЕНУ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у отвореном поступку јавне набавке бр. 63/14, за јавну набавку банкарских услуга - 
исплата новчаних накнада корисницима права на новчану накнаду, објављеног на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана 17.04.2014. 

године (у даљем тексту: Позив за подношење понуда)  

 

1. Мења се члан 4., став 1. Позива за подношење понуда, и то: 
''Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 13:00 часова последњег 
дана рока, тј. до 09.05.2014. године.'' 

, тако да измењен гласи: 

''Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда и измене позива за подношење понуда  на Порталу јавних 
набавки, до 13:00 часова последњег дана рока, тј. до 02.06.2014. године.'' 

 
2. Мења се члан 5., став 1. Позива за подношење понуда, и то: 

''Отварање понуда обавиће се 22-ог дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, почев од 13:15 часова 
(09.05.2014. године).'' 

, тако да измењен гласи: 

''Отварање понуда обавиће се 22-ог дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда и измене позива за подношење понуда  на Порталу јавних 
набавки, почев од 13:15 часова (02.06.2014. године).'' 
 

3. Мења се целокупан члан 6. Позива за подношење понуда, тако да измењен 
гласи: 

'' Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Детаљнији опис 
критеријума дат је у конкурсној документацији.'' 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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4. Мења се члан 7., став 3. Позива за подношење понуда, тако да измењен 
гласи: 

Предвиђени датум закључења уговора је током јуна месеца 2014. године. 
 

5. Остатак текста Позива за подношење понуда остаје неизмењен. 
 
 
 

                                                                                                    Директор Сектора  
                                                                                               за материјалне ресурсе     

                                                                                            Мирослав Миладиновић 


