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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-57/18 
15.05.2018.године 
Београд 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне  у  отвореном поступку јавне набавке добара Хемијска 

средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, за потребе Министарства 

унутрашњих послова, ЈН број 57/18 

 
 

 
 Овим путем достављамо Вам измене и допуне у отвореном поступку јавне набавке 

добара, са закључењем оквирног споразума:  Хемијска средства за чишћење и материјал 

за одржавање хигијене, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 57/18, 

(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 

14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 

 
 
ИЗМЕНА 1 : У конкурсној докуменатцији, у Поглављу III додаје се техничка спецификација 
добара која ће бити предмет ове набавке. 
 
ИЗМЕНА 2: Из модела уговора у члану 2.  мења  се следеће:   
 
-у конкурсној документацији стоји: 
 
      Члан 2. 

 Укупна вредност понуде према оквирним количинама добара из члана 1. овог уговора 
износи ___________________ динара без ПДВ-а (попуњава Понуђач). 
 Укупна вредност понуде према оквирним количинама добара из члана 1. овог уговора 
износи ___________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Понуђач). 

Укупно уговорена вредност, односно максимални износ плаћања по основу овог 
уговора је у висини процењене вредности набавке и износи ________________, динара без 
ПДВ, односно  ________________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата набавку и  испоруку добара из 
члана 1. овог Уговора, као и све друге зависне трошкове. 

Јединичне цене су дате у усвојеној понуди Добављача број ___________ од 
___.___.2018 године. 
 
 
 а треба да стоји  
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди понуђача број 

________________од __.__.2018. године износи  _________ динара без ПДВ-а (попуњава 
Понуђач). 
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Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог Уговора по понуди понуђача број 

________________од __.__.2018. године износи  _________ динара са ПДВ-ом (попуњава 
Понуђач). 

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата набавку и  испоруку добара из 
члана 1. овог Уговора, као и све друге зависне трошкове. 

Јединичне цене су дате у усвојеној понуди Добављача број ___________ од 
___.___.2018 године. 
 
 
ИЗМЕНА 3: У конкурсној документацији додаје се поглавље XIV-2  Потврда о испорученим 
добрима.  
 
 
 
Наручилац врши измене и допуне  у конкурсној документацији објављеној дана  11.05.2018. 
године, и ПРОГЛАШАВА ЈЕ НЕВАЖЕЋОМ, 
 
Све измене се налазе у НОВОЈ ВАЖЕЋОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
објављеној 15.05.2018. године Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  
 

Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој важећој конкурсној документацији 
објављеној 15.05.2018. године. 
 

 
 
                               Члан комисије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mup.gov.rs/

