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На основу члана 63,став 1 Закона о ајвним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012) Комисија за јавну 

набавку : Материјал за одржавање објекта и опреме, ЈН. Бр. Д18/13 именована решењем  број 6730 од 

30.12.2013.године, врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Д-18/13 

 

       У конкурсној документацији јавне набавке добара - МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, број набавке Д-

18/13, врше се следеће измене: 

1. У „  Прилогу 1“Структура, техничке карактеристике и количине материјала, на  страни 17 у 

тексту  “Напомена”, бришу се бројеви: “386, 389, 391, 392” и замењују се бројевима: “387, 390, 

392, 393”. 

2. У поглављу 4.-Услови за учешће у поступку јавне набавке, на стр.25 „Други додатни 

услови....“одељак : Б) Узорци и провера узорака,  у набрајању узорака бришу се бројеви: “386, 

389, 391, 392” и замењују се бројевима: “387, 390, 392, 393”. 

3. У поглављу 4.-Услови за учешће у поступку јавне набавке, на стр.27 „Други додатни 

услови....“ у одељку  : Б) Узорци и провера узорака, у тексту : „ Понуђачи су обавезни да у 

току припреме понуде  код наручиоца изврше увид у узорке за позиције  означене у понуди...“ 

код набрајања редних бројева узорака бришу се бројеви: “386, 389, 391, 392” и замењују се 

бројевима: “387, 390, 392, 393”. 

4. У поглављу 5.-Упутство понуђачима како да сачине понуду, на стр.33,  „Цена, валута, и начин 

на који мора бити наведена...” брише се текст “Понуђена цена је фиксна (непроменљива) у 

року од 60 дана од дана закључења уговора” и замењује текстом “Понуђена цена је фиксна 

(непроменљива)” 

5. У поглављу 5.-Упутство понуђачима како да сачине понуду, стр.33 и 34,  тачка 5.10.1, брише 

се у целини текст поглавља „Промена  цене током трајања уговора” (ставови 1-8) 

6. У Обрасцу 9 –„Потврда о извршеном увиду у узорке....“  на страни 86,код набрајања редних 

бројева узорака бришу се бројеви: “386, 389, 391, 392” и замењују се бројевима: “387, 390, 392, 

393”. 

7. У моделу уговора ,стр. 88,у члану 1 модела уговора, и на стр. 102,у члану 12техничком 

грешком је погрешно уписан број јавне набавке „Д-7/13“, а треба да стоји „Д-18/13“. 

8. У моделу уговора, у члану 2, на страни 100 у означавању понуде, брише се погрешно унета 

година “2013”, а уноси тачна година “2014”. У истом члану у тексту : „продавац је дужан да са 

испоруком материјала...“ брише се реч „потрошни“. 

9. У моделу уговора, у члану 15, на страни 102 у означавању понуде, брише се погрешно унета 

година “2013”, а уноси тачна година “2014” 

10. У  моделу уговора,  на страни 101, у члану 6  бришу се  бројеви “1-881”, а уносе  бројеви “1-

394”. 

11. У моделу уговора, у члану 2, уносе се две колоне и то:  “произвођач” и “јединична цена” 

12. На позицијама 78-88, 93, 99-101,134,155, 174-176, 210, 255, 256, 348, испред назива марке 

уноси се реч “еквивалент” 
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13. На следећим позицијама брише се текст: 

-позиција 294, брише се назив “КОРУНД СМИРДЕХ”,  

-позиција 348 брише се назив “бисон” 

-позиција 366 брише се назив “чизел” 

-позиција 372 брише се назив “ОПАН” 

 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                                                                                      ___________________________________ 

                                     Златомир Матић 

 


