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ПРЕДМЕТ: Измене конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности добара: Надоградња уређаја ПР100, ЈН 174/19 

 
 Овим путем достављамо Вам измене у поступку јавне набавке мале вредности добара: 
Надоградња уређаја ПР100, ЈН 174/19, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
„Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
ИЗМЕНА:  У конкурсној документацији дошло је до измене у количини предметних добара 
и то : 
• У техничкој спецификацији и обрасцу понуде уместо оквирних количина од 2 
комада тереба да стоји:  количина 1 комад. 
 
• Из техничке спецификације и обрасца понуде  бришу се ставке произвођач и модел. 
 
• Имајући у виду да се овим изменама  набавља један уређај мења се и вредност уговора 
који је гласио  
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној 
буџетској  години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 
а треба да гласи 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на вредност понуде; 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  
потписивања. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
 
Наручилац је све напред наведене  измене  извршио у конкурсној документацији објављеној 
дана  19.09.2019. године. 
 
Све измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ објављеној 
24.09.2019. године на 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 конкурсној доклументацији објављеној 
24.09.2019. године. 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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