
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: 27-4/2019-4 

Датум: 21.03.2019.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63.став 1., 2 и 3. Закона о јавним набавкама, врше се 

измене и допуне конкурсне документације јавне набавке –ХЕМИКАЛИЈЕ  
 

 
- На страни 2/41 конкурсне документације – у наслову се брише 

„обликована по партијама“ 
и сада гласи: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – набавка хемикалија у отвореном поступку  

 

- На страни 13/41 конкурсне документације мења се: 

 

Уколико два или више понуђача за исту партију имају понуде са истом 

понуђеном ценом, уговор за предметну набавку за ову партију ће се 

доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок испоруке. 

и сада гласи: 

Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, 

уговор за предметну набавку ће се доделити понуђачу који у својој 

понуди наведе краћи рок испоруке. 

 

Измењена конкурсна документација је постављена на Порталу УЈН као и 
на сајту Наручиоца 

 
- На страни 25/41 конкурсне документације тачка 2) друга 

реченица мења се: 
 

2) ....... Предметне спецификације које се достављају као обавезни 

елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по партијама и 

ставкама на које се односе, у супротном понуда ће се прогласити 

неисправном 



и сада гласи: 

2) ........ Предметне спецификације које се достављају као обавезни 

елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по ставкама на које 

се односе, у супротном понуда ће се прогласити неисправном. 

- На страни 30/41 конкурсне документације Модел уговора, Члан 
1, први став мења се: 

 

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број: 124/12, 14/15 и 68/15), спровео 

отворени поступак јавне набавке број: 27 - 4/2019 за набавку 

„хемикалија“, обликованих у више партија. 

и сада гласи: 

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број: 124/12, 14/15 и 68/15), спровео 

отворени поступак јавне набавке број: 27 - 4/2019 за набавку 

„хемикалија“. 

- На страни 19/41 конкурсне документације мења се количина 
ставке редни број 25 и сада гласи: 

 

25 Hloramfenikol- Selektivni 

dodatak: za DRBC agar  pak 8 pak 

HiMedia ili 

Ekvivalent 
  

 

 

- На страни 24/41 конкурсне документације додаје се ставка 
редни број 141: 

 

141 

Oksitetraciklin selektivni 

dodatak (za plesni i 

kvasce) 

pak 2 pak 

HiMedia ili 

Ekvivalent   

 

 



Измењена конкурсна документација је постављена на Порталу УЈН као и 

на сајту Наручиоца 

 

 

Комисија за јавну набавку 


