
 
Адендум бр. 2 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Измене конкурсне документације     
           
           
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15),  
ЈКП "Београд-пут" у својству Наручиоца, благовремено врши измене конкурсне документације 
за набавку - периодични и контролни прегледи радника (шифра М/52/2016), на основу 
достављених захтева који гласе: 

1. У конкурсној документацији, Одељку XV, дати су обрасци меничног писма-овлашћења за 
озбиљност понуде (страна 34) и меничног писма-овлашћења за добро извршење посла 
(страна 35). У преамбули наведених образаца је наведено 
„На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета“. 
Нису наведени чланови Закона о меници који се односе на овај образац, а наведен је и пропис, 
Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета која је престала да важи доношењем Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) у којој у тачкама 10 и 11 наведено:  
„10. Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе Одлуке о облику, садржини и 
начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“, бр. 
57/2004, 82/2004, 98/2013 и  104/2014), Одлука о електронском начину обављања платног 
промета („Сл. гласник РС“, бр. 57/2004), Упутство за спровођење Одлуке о електронском 
начину обављања платног промета (Г. бр. 11390 од 09. јула 2010. године) и Упутство о 
формату и намени порука за размену података у обављању послова платног промета (Г. 
бр. 10456 од 13. новембра 2009. године).  
11. Ова Одлука објављује се у „Сл. галснику РС“ и ступа на снагу 01. октобра 2015. године.“  
2. Наручилац треба да је упознат да је Закон о платним услугама (Сл. галснику РС“ бр. 
139/2014 од 18.12.2014. године) ступио на снагу 26.12.2014. године, а примењује се од 
01.10.2015. године, осим одредаба чл. 192. до 213, члана 217. и члана 218. став 1, тачка 11) у 
коме је у члану 231. наведено: „Даном почетка примене овог Закона престају да важе 
одредбе Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“ 
бр. 43/04, 62/06 и 111/09 - др. закон и 31/11), осим одредаба члана 2, чл. 47. до 49, чл. 50. став 
1. тачка 6) и ст. 2. и 3, члана 51. став 1. тачка 18) и 19) и став 2. и члана 57. став 3. тог 
Закона. 
Одредбе члана 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. 
гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон и 31/11) важе и даље искључиво ради примене 
осталих одредаба из става 1. овог члана који не престају да важе даном почетка примене 
овог закона.“ 
3. Мишљења смо да је наручилац обавезан да поступа у складу са Законом о службеној 
употреби језика и писма („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 
30/2010), односно да је у обавези да поступа у складу са члановима 1. и 2. наведеног закона. 
 
Измене конкурсне документације  
 
Наручилац брише реченицу „На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, која се 
налази на Обрасцима на странама 34 и 35 конкурсне документације.  
 
Измењена конкурсна документација је исписана ћириличким писмом сходно одредбама Закона 
о службеној употреби језика и писма.   
 
Измена конкурсне документације се односи и на рок за достављање понуда и отварања истих, 
који се налазе на страни 7 конкурсне документације, тако да сада гласе: 
Понуда ће се сматрати благовременом ако Наручилац исту прими у својој писарници до 
17.01.2017. године до 12:00 часова.  
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Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
17.01.2017. године у 13:00 часова, на адреси Наручиоца: Јавно комунално предузеће 
"Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд, зграда Дирекције, 1. спрат, сала 
за састанке.  
Напомињемо да рок доспећа менице, као средства финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде које се доставља, мора бити до истека периода важности понуде или дужи од истог.     
Остатак конкурсне документације остаје неизмењен.             
 
Измењену конкурсну документацију могуће је преузети са Портала Управе за јавне набавке, тј. 
Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/), Портала јавних набавки града Београда 
(https://nabavke.beograd.gov.rs/) и интернет странице Наручиоца (www.beogradput.com).            
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