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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 01-49-2/2019 
 
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 
68/2015) комисија за јавну набаку обавештава сва заинтеросована лица да је извршена 
исправка конкурсне допкументације за јавну набавку добара – опрема за образовање, 
обликовама по партијама 1 и 2. 
 
Измена бр.1. 
На насловној страни текст „отворени поступак јавна набавка број 01-49-2/2019“ замењује 
текстом: „јавна набавка мале вредности број 01-49-2/2019“. 
 
Измена бр. 2. 
На страни 2. врши се измена, тако што се текст: „КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном 
поступку за јавну набавку добара“, замењује текстом: „КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јавна 
набавка мале вредности“. 

Измена бр. 3. 
На страни 3. врши се измена у Поглављу I, тачка 2, тако што се текст „Предметна јавна набавка 

се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама члана 31. став 2. и члана 32. Закона 

о јавним набавкма и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке“, замењује текстом: 

„Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набаке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке“. 

Измена бр. 4. 
На страни 34. врши се измена у Поглављу VII, тачка 2. став 4., тако што се текст: „Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.04.2019. године до 
13,00 часова“, замењује текстом: „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 27.03.2019. године до 13,00 часова“. 
 
Измена бр.5. 
На страни 39. врши се измена у Поглављу VII, тачка 17. став 3., тако што се текст:“ После 
доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки“, замењује текстом: „После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5  дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки“. 
 
Измена бр.6. 
На страни 40. врши се измена у Поглављу VII, тачка 17. став 6. подтачка (3) , тако што се текст: 
“ (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара“, замењује текстом: 

„(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара“. 



 

На страни 40. врши се измена у Поглављу VII, тачка 17. став 6. подтачка (7) , тако што се 
текст:“јавна набавка 01-71-5/2017“, замењује текстом: „јавна набавка 01-49-2/2019“ 
 
 
 
Остали делови текста објављене Конкурсне документације остају непоромењени. 
 
 
 
Наведене измене и допуне конкурсне документације наручилац ће без одлагања објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници.  
 
 
 
 
    
        Комисија за јавну набавку 


