
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  17.05.2019. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ  И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: „Одржавање хигијене у згради - услуга чишћења“ ЈН 8/2019 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Одржавање хигијене у згради - услуга 

чишћења“ ЈН 8/2019 врши се измена и допуна у следећим обрасцима: 

- Образац II Технички елементи понуде, у Табалама за Партије 1,2,3,4,5 и 6  додаје се захтевани број 

извршилаца и радно време у коме ће наведени извршиоци обављати предметну услугу 

- у II Техничким елементима понуде специфициране су и нове подне облоге које ће Понуђач бити обавезан 

да одржава 

- У Обрасцу VI Модела уговора врши се измена у члановима 6, 9 и 11. 

 

Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је објавио измењену и допуњену конкурсну документацију. 

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењену документацију.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку „Одржавање хигијене у згради- услуга чишћења“ ЈН 

8/2019 која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца 

www.pio.rs, дана 03.04.2019. године, извршена је измена као у диспозитиву како би дефинисали све потребне 
услове за учествовање у поступку јавне набавке, а имајући у виду предмет јавне набавке, тако да је наведену 

измену било неопходно извршити. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
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