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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012) врши се измена конкурсне документације за јавну набавку 
добара - службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског 

секретаријата за урбанизам,градитељство и заштиту животне средине, ЈН МВ 
број 10/2014, обликована по партијама од 1 до 6, на страни 69, а ради 

техничке грешке.  
У делу текста на страни 69 Конкурсне документације на којој се налази 

Образац понуде број 8.6 за партију број 6,Образац понуде број 8.6 за 
партију број 6, мења се и гласи: 
„у табели, у делу који се односи на број мушких кошуља на кратке рукаве - 

наместо  18 комада, треба да стоји 9 комада. Такође, наместо „Службена 
одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Мушке и женске 
ташне и каишеви“ треба да стоји „Службена одећа и обућа за потребе 
инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине - Мушке и женске кошуље“ 
 

У прилогу се налази страна 69 конкурсне документације са извршеном 
изменом. Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак 
јавне набавке исту одштампају и приложе као саставни део конкурсне 

документације и на том образцу поднесу своју понуду за партију 6 - .  
  



 
Р.бр. ЈН МВ-10/2014 

   8.6  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 6  

Службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата 

за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Мушке и женске 
кошуље  

Понуду дајем (означити начин давања понуде):  

 а) самостално  б) са подизвођачем  в) заједничка понуда  

Р.  

б.  

назив/техничке 

карактеристике 

земља порекла и 

назив производа  

јед. 

мере  
кол. 

јединична 

цена у  

динарима 

без ПДВ-а  

јединична 

цена у  

динарима 

са ПДВ-ом  

укупна 

цена у  

динарима 

без ПДВ-а 

укупна 

цена у  

динарима 

са ПДВ-ом 

1  
Мушка кошуља 

- дуги рукави  
  ком  18  

   

2 
Мушка кошуља 

- кратки рукави 
 ком 9  

   

3 

Женска 

кошуља  

- дуги рукави  

 ком 20  

   

4 

Женска 

кошуља  

- кратки рукави 

 ком 10  

   

  
 

УКУПНО динара за ПАРТИЈУ 6:  
     

 

рок испоруке  

максимално 15 календарских 

дана од дана закљчења 

уговора,    

 

календарских дана од пријема писменог позива 

Купца  са спецификацијом количина  

рок плаћања  

максимално 5 календарских 

дана    

 календарских дана од дана пријема  исправног 

рачуна испостављеног по записником  верификованој 

испоруци добара  

рок за замену добара   

1 календарски дан од пријема 

рекламације:   

 
календарских дана од дана пријема писане 

рекламације Купца  

рок за модификацију добара  

2 календарска дана   

 календарских дана од дана пријема  писаног позива 

Купца  

рок важења понуде:  

(минимално 30 календарских 

дана):  

 

календарских дана од дана отварања понуда  

Напомене понуђача  

 

 

  
  



 

 

НАПОМЕНА:  

- Испоруке су сукцесивне. Број испорука ће бити минимално две, а 

максимално пет.  

- Рок испоруке се прецизира од дана пријема писменог позива 

наручиоца.  

- Понуђач се обавезује да прву и сваку наредну испоруку добара 

временски најави и испоручи  у целости.  

- Испоруку предметних добара, вршиће Продавац у седиште Купца, у 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 

канцеларија број 56.  

    Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе 
број поступка ЈН МВ-10/2014, назив и број партије и број уговора под 

којим је исти заведен код Купца.  

   Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, 

односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе 
понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.  

  

Прилози обрасца понуде:   

- Прилог 1 (подаци о понуђачу),   

- Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и  

- Прилог 3 (подаци о подизвођачу).  

  

 

 

  

 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  

      

 
  
  

  
 
У свему осталом конкурсна документација  за јавну набавку добара – 

службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ЈН МВ број 

10/2014, обликована по партијама од 1 до 6, остаје непромењена. 
    
  

  
                                                                    Комисија за јавну набавку 

 


