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Република Србија  
Фонд за науку Републике Србије  
Немањина  бр. 22-26 
Број Т 02/2019/07 
16.10.2019.године 
Б е о г р а д 
 

 
Комисија за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности- Рачунарска 

опрема и материјал према потребама Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр. 02/19, 

образована решењем број Т- 02/2019/3 године од 30.08.2019. године о образовању комисије за 

јавну набавку ЈНМВ бр. 02/19, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је дана 16.10.2019. 

године 

 Изменe конкурсне документације 

у поступку јавне набавке мале вредности - Рачунарска опрема и материјал према потребама 

Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр. 02/19 

 

I Мења се конкурсна документација  у поступку јавне набавке мале вредности - Рачунарска опрема 

и материјал према потребама Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр 02/19, и то: 

1. У конкурсној документацији, на страни 18 од 88 у Табели 3.2. у оквиру тачке 3.2.УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, у реченица која гласи:  

„Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача – 

Образац 6), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим за додатни услов који је одређен у погледу пословног капацитета -да је 

понуђач овлашћен од стране произвођача понуђене опреме да понуди, прода и сервисира 

понуђену опрему, за који се у понуди доставља документ о ауторизацији (овлашћење, потврда 

или сл.) издат од стране произвођача или његове локалне канцеларије да је понуђач овлашћен да 

продаје и сервисира  понуђена предметна добра – опрему.“ , мења се и гласи: 

 „Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача – 

Образац 6), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим за додатни услов који је одређен у погледу пословног капацитета -да је 

понуђач овлашћен од стране произвођача понуђене опреме да понуди и прода понуђену опрему, за 

који се у понуди доставља документ о ауторизацији (овлашћење, потврда или сл.) издат од 

стране произвођача или његове локалне канцеларије да је понуђач овлашћен понуди и продаје  

понуђена предметна добра – опрему.“. 

 

II Продужава се рок за подношење понуда до 22.10.2019. године до 12:00 часова. 
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Мења се табела у конкурсној документацији на страни 1 тако да сада гласи: 

 Датум и време: 

 

Крајњи рок за достављање понуда:  
 

22.10.2019. године до 12:00 часова 

Јавно отварање:  
 

22.10.2019. године у 12:30 часова 

 

 

Понуде понуђача које нису сачињене у складу са овим Изменама и допунама Конкурсне 

документације– биће оцењене као неприхватљиве. 

Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на сајту Фонда за науку. 

 

 
 
 

  


