
 

 

                                   
                          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор  за материјално финансијске послове    
                          07/2 број 404-ЈН-263/17              
                Датум: 03.11.2017. године 
                                Б е о г р а д 
 
 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:  

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ЈН  број 263/17 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо Вам измену и допуну 
конкурсне документације и продужење рока за доставу понуда упоступку јавне набавке мале вредности добара: Дизел агрегат за електричну 
енергију, ЈН  број 263/17 
 

 Врши се измена конкурсне документације у поглављу 6 - Образац понуде са обрасцем структуре цене, на страни 22. где СТОЈИ: 
Дизел агрегат за електричну енергију ЈН број 263/17 

Р.бр ОПИС 
Јединица  

мере 
Оквирне 
количине 

Произвођач 
Јединичне  

цене  
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност 

понуде без 
ПДВ-а 

Стопа  
ПДВ-а 

Износ  
ПДВ-а 

Укупна 
вредност 
понуде са 
ПДВ-ом 

1 
Дизел  агрегат за 
електричну енергију 

ком 5       

УКУПНО  X   

*Цене исказати у динарима - франко магацини Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим трошковима. 
* Потребни је попунити све колоне. 



 

 

 

А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
Дизел агрегат за електричну енергију ЈН број 263/17 

Р.бр ОПИС 
Јединица  

мере 
Оквирне 
количине 

Произвођач 
Јединичне  

цене  
без ПДВ-а 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а 

1 
Дизел  агрегат за 
електричну енергију 

ком 5    

УКУПНО  

*Цене исказати у динарима - франко магацини Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим трошковима. 
* Потребни је попунити све колоне. 
 

 Врши се допуна конкурсне документације у Поглављу 6 - Образац понуде са обрасцем структуре цене, на страни 22 се 
ДОДАЈЕ: 

 
„Напомена: Новчана средства добијена из донације неће служити за плаћање пореза, такси, царина и осталих дажбина. Новчана помоћ ослобађа 
се плаћања пореза на додату вредност, на основу члана 24 Закона о порезу на додату  вредност“ 
   
У складу са чланом 63 став 5. Закона о јавним набавкама врши се продужење рока за доставу понуда: Рок за преузимање конкурсне 
документације и доставу понуде је продужен до 09.11.2017. године до 10:00 часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена 
печатом пријема у писарници Министарства унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића 104 Београд, најкасније до 10:00  часова последњег 
дана рока, без обзира на начин на који је послата. Поступак отварања понуда спровешће се 09.11.2017. године у 12,00 часова, у просторијама 
Министарства. 
 
 
 
У прилогу је измењена страна конкурсне документације 
 
 
 
 
 



 

 

 

Дизел агрегат за електричну енергију ЈН број 263/17 

Р.бр ОПИС 
Јединица  

мере 
Оквирне 
количине 

Произвођач 
Јединичне  

цене  
без ПДВ-а 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а 

1 
Дизел  агрегат за 
електричну енергију 

ком 5    

УКУПНО  

*Цене исказати у динарима - франко магацини Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим трошковима. 
* Потребни је попунити све колоне. 
 
   Напомена: Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. Уколико из објективних разлога, које ће бити у 
обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да квалитет добара новог 
произвођача мора бити исти или бољег квалитета. 
 
Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији. Дозвољена одступања износе  +- 10% 
Напомена: Уколико се јави потреба Наручиоца за набавком предметног добра који се не налази у обрасцу понуде, Добављач је дужан да на захтев 
Наручиоца достави извод из важећег ценовника за тражено добро и по добијеној сагласности од Наручиоца изврши испоруку траженог добра.   
  
 Напомена: Новчана средства добијена из донације неће служити за плаћање пореза, такси, царина и осталих дажбина. Новчана помоћ ослобађа 
се плаћања пореза на додату вредност, на основу члана 24 Закона о порезу на додату  вредност. 
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