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Дана: 31.05.2017. 
Број: 5/17/1013 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 35-2017-О-02, 
сачињава 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена верзије од 26.05.2017.)  
 

за јавну набавку услуга 
 

СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ  И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРСКУ И 
ПЕРИФЕРНУ ОПРЕМУ 

 
                                           број јавне набавке 35-2017-О-02 

 
 
Измене конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 61, додају се подаци о трећим изменама конкурсне документације, према 
следећем:  
"Број и датум измена број 3: 5/17/1013 од 31.05.2017." 
На страни 1 од 61, додају се подаци о: 
 

- изменама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 3: 5/17/1013 од 31.05.2017." 
 

- продужењу рока за поднеошење понуда 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 09.06.2017. до 09,00 часова  
(основна верзија до 05.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1012 од 31.05.2017. године) “ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 09.06.2017. до 09,10 часова 
(основна верзија до 05.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1012 од 31.05.2017. године)“  

 

БРОЈ 2 
У документу број 6 - Модел уговора – партија 1: 
- члан 3. мења се и гласи: 
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„Овај Уговор се закључује на  износ од  600.000,00 динара (словима:шестохиљададинара и 
00/100) без пореза на додату вредност, у складу са Финансијским планом Наручиоца, односно 
720.000,00 динара (словима:седамстодвадесетхиљададинара и 00/100) са порезом на додату 
вредност. 
Порез на додату вредност износи 120.000,00 динара (словима:стодвадесетхиљададинара и 
00/100).“ 
 
- у члану 31. износ од 32.500,00 динара без ПДВ, замењује се износом од 30.000,00 динара без 
ПДВ. 
 
 
БРОЈ 3 
У Документу број 8 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 
А. На страни 52  од 61, врши се исправка броја документа: наведено је документ број 7, а  треба 
да стоји документ број 8. 
 
 
Б. На страни 52  од 61, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.06.2017.године до 09,00 часова (основна верзија до 05.06.2017; обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда број 5/17/1012 од 31.05.2017. године).“  

 
В. На страни 58  од 61, тачка 15) став 1, последњи дан рока за подношење захтева за додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде мења се и гласи: 

„05.06.2017. године (последњи дан рока пада у недељу 04. јуна, те се рок помера на први 
радни дан)“ 
 

Г. На страни 60  од 61, тачка 19) став 7, рок за подношење захтева за заштиту права којим се 
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
мења се и гласи: 

„02.06.2017. године“ 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Изменом конкурсне документације број 5/17/996 од 26.05.2017. године, из партије број 1 
брисана је ставка број 5 - Medicinski monitori Eizo (21” TFT, 24” TFT, 27” TFT), те је неопходно 
извршити измену, односно умањити износ на који ће се закључити уговор о јавној набавци за 
партију број 1. 
 
Комисија за јавну набавку број  35-2017-О-02 


