
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Број: 27-5/2020-4 
Датум: 05.06.2020.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 –
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  

 
- На страни 3/25 конкурсне документације – Начин подношења 

понуда, тачка 2, пети ред 
брише се: 2019 

и сада гласи: 2020 

 
- На страни 4/25 конкурсне документације – Отварање понуда, тачка 

1, други ред 
брише се: 2019 

и сада гласи: 2020  
 

- На страни 15/25 конкурсне документације – испод Обрасца понуде 
брише се:  

Понуде са узорцима које не испуњавају захтевани ниво квалитета и техничко – функционалне 

услове биће искључене из разматрања и одбијене као неодговарајуће, тј. неприхватљиве. 
Узорци се достављају упаковани, са назнаком: ''Узорци за јавну набавку канцеларијског 
материјала, бр. јавне набавке 27-3/2019 називи артикала, као и назив и адреса понуђача''. У 
случају да понуђaч не буде изабран, узорци се одмах враћају понуђачу, а у случају да се 

закључи уговор о испоруци узорци се чувају за све време трајања уговора ради утврђивања 
саобразности, а на крају се урачунавају у испоруку или враћају понуђачу. 

 
и сада гласи:  

Понуде са узорцима које не испуњавају захтевани ниво квалитета и техничко – функционалне 
услове биће искључене из разматрања и одбијене као неодговарајуће, тј. неприхватљиве. 
Узорци се достављају упаковани, са назнаком: ''Узорци за јавну набавку канцеларијског 
материјала, бр. јавне набавке 27-5/2020 називи артикала, као и назив и адреса понуђача''. У 

случају да понуђaч не буде изабран, узорци се одмах враћају понуђачу, а у случају да се 
закључи уговор о испоруци узорци се чувају за све време трајања уговора ради утврђивања 
саобразности, а на крају се урачунавају у испоруку или враћају понуђачу. 

 
 

- На страни 14/25 конкурсне документације – у Обрасцу понуде са 

структуром цене, у табели под редним бројем 51, Toner HP 11A 
додаје се: original 

 



Измењена и допуњена конкурсна документација је постављена на 

Порталу УЈН као и на сајту Наручиоца 

 

 

Комисија за јавну набавку 


