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                                     ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                                 у поступку јавне набавке ППОП-д  01/17 Полован трактор 

 

 На основу члана 63. ЗЈН Наручилац врши измену конкурсне документације  у поступку јавне 

набавке ЈНМВ-д 01/17 Полован трактор која се тиче спровођења самог поступка преговарања. 

У том смислу, у конкурсној документацији број 417 од 14.02.2017.год. врше се следеће измене :  

 

1) У  делу конкурсне документације „ 3.2 УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА јавне набавке постављени од стране 

Наручиоца“,  на страни 5,  брише се тачка 7), а уписује нова тачка 7) следеће садржине :  

 

7)  ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА Наручиоца са понуђачима се спроводи одмах након завршетка 

поступка отварања.  

 

 

2) Брише се део конкурсне документације означен као : 7. ПОСТУПАК  ПРЕГОВАРАЊА (стр. 13-14), 

  а уписује нова тачка 7. ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА,  следеће садржине :  

 

 

7. ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА 

 

            Комисија води поступак преговарања са овлашћеним представницима понуђача истог дана, 

13.03.2017.године, одмах након завршетка поступка отварања понуда.              

            Поступак преговарања је јаван и њему може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно 

могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.  

            О поступку преговарања Комисија води Записник. 

            Пре почетка поступка преговарања Комисија позива присутне представнике понуђаче да предају 

своја овлашћења за учешће у поступку преговарања.              

            Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, 

обим овлашћења, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само 

на присуство и не може предузимати активне радње у поступку преговарања (не може мењати првобитну 

понуђену цену, потписивати записник, истицати приговоре и др).  

             Понуђач може једним овлашћењем овластити свог представника за учешће у оба поступка – у 

поступку отварања понуда и у поступку преговарања. Уколико је на овлашћењу за учешће на отварању 

понуда дато и овлашћење за поступак преговарања Комисија ће број тог овлашћења (исти број) навести 

као број овлашћења у оба записника – у Записнику о отварању понуда и у Записнику о преговарању. 

             Присутни представник понуђача који нема одговарајуће овлашћење за учешће у поступку 

преговарања не може учествовати у поступку преговарања. 

             Законски заступници понуђача могу учествовати у поступку преговарања на основу личне карте 

или друге одговарајуће исправе на основу које се може утврдити њихов идентитет, а коју су дужни да 

Комисији, пре почетка поступка преговарања, дају на увид.  

            Предмет преговарања је укупна понуђена цена, без ПДВ-а.  

            Остали услови понуде нису предмет преговора и остају неизмењени као у првобитној понуди. 

            Преговори се врше у само једном кругу, писмено, заједно, са свим понуђачима одједном. 

            Комисија предаје присутним овлашћеним представницима понуђача по један бланко Образац о 

преговарању и празан коверат на коме је већ наведен назив понуђача и заводни број његове понуде. 

            Понуђачи у Образац о преговарању уписују назив и седиште понуђача и по свом нахођењу наводе 

нову укупну понуђену цену без ПДВ-а за испоруку добара по предметној јавној набавци или наводе 

(заокружују) другу могућу опцију - да остају при ранијој понуди, одн. првобитно датој цени. 



 

            Попуњен и потписан Образац понуђачи стављају у коверат и предају Комисији. 

            Време у којем понуђачи морају да се изјасне у погледу евентуалне промене цене, односно да 

попуне Образац и предају свој коверат Комисији Наручилац је ограничио на максимално 15 минута. 

            Када и последњи понуђач преда свој коверат, Комисија приступа јавном читању услова понуде из 

поднетих Образаца о преговарању, редом, према редоследу пријема првобитних понуда (према заводним 

бројевима понуда наведеним на ковертама) и исте услове уписује у Записник о преговарању. 

            Након уношења свих наведених података и евентуално других појединости везаних за поступак 

преговарања, Комисија закључује Записник и исти потписују овлашћени представници понуђача и 

чланови Комисије чиме се поступак преговарања завршава. 

            Копије Записника о преговарању се предају присутним овлашћеним представницима понуђача, 

док се осталима достављају поштом са повратницом у року од 3 дана. 

 

***Важне напомене :  

                  1*Нова понуђена цена, дата у поступку преговарања, не може бити већа од првобитно 

понуђене цене, односно, цене која је већ раније наведена у достављеној понуди. 

                  2*Понуђене цене дате у поступку преговарања су коначне и обавезујуће за понуђаче. 

                  3* Уколико понуђач није имао свог представника у поступку преговарања или његов 

присутни представник није имао одговарајуће овлашћење за учешће у поступку преговарања, сматраће 

се да је његова коначна понуђена цена у предметном преговарачком поступку јавне набавке – 

првобитна цена која је раније већ наведена у достављеној понуди, а што ће Комисија констатовати и у 

Записнику. Ова цена ће као коначно понуђена бити узета у обзир приликом стручне оцене понуда и 

доношења Одлуке о додели уговора.*** 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

За ЈКП „ Водовод Златибор“  

Комисија за јавне набавке у предметном поступку јавне набавке 

 
 


