
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (РАЗНА РАЧУНАРСКА 

ОПРЕМА) ЈН 1/20 

 

 

1. 

На страни 16 мења се део „Рок испоруке: не може бити дужи од 15 дана од дана 

потписивања уговора“ са текстом „Рок испоруке: не може бити дужи од 30 дана од 

подношења захтева за испоруком од стране наручиоца“ 

 

2. 

На страни 26 мења се део „Рок испоруке:____ дана (не може бити дужи од 15 дана од 

подношења захтева за испоруком од стране наручиоца)“ са текстом „Рок испоруке:____ 

дана (не може бити дужи од 30 дана од подношења захтева за испоруком од стране 

наручиоца)“ 

3.  

На страни 32 Конкурсне документације за јавну набавку рачунарске и комуникационе 

опреме (разна рачунарска опрема) ЈН 1/20 дошло је до техничке омашке у напомени 

обрасца 7 приликом питања бројева па уместо текста  „Напомена: Неопходно је да 

Понуђач има у 2018. години испоручена добра најмање у износу од 700.000,00 динара. 

Уколико Понуђач нема испоручена добра у овом износу код једног наручиоца, овај 

образац понуђач ће копирати и доставити више потрврда издатих од стране различитих 

наручиоца.“ треба да стоји: „Неопходно је да Понуђач има у 2019. години испоручена 

добра најмање у износу од 3.000.000,00 динара. Уколико Понуђач нема испоручена 

добра у овом износу код једног наручиоца, овај образац понуђач ће копирати и 

доставити више потрврда издатих од стране различитих наручиоца.“ 

У наставку је образац 7 у коме је отклоњена техничка омашка 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ОБРАЗАЦ 7) 

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив наручиоца: __________________________  

Седиште: _______________________________   

Матични број: ___________________________ 

ПИБ: ___________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје 

 

ПОТВРДУ 

Да је испоручилац добара  у 2019. години, испоручио рачунарску и 

комуникациону опрему (Разна рачунарска опрема) у износу од динара. 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара /понуђача/ ради учешћа у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, ЈН 1-20, код наручиоца - Институт за 

информационе технологије у Крагујевцу и у друге сврхе се не може користити. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место и датум Наручилац 

М. П. 

 
 

 

потпис овлашћеног 
лица 

 

 

Напомена: Неопходно је да Понуђач има у 2019. години испоручена добра најмање у износу од 
3.000.000,00 динара. Уколико Понуђач нема испоручена добра у овом износу код једног наручиоца, 
овај образац понуђач ће копирати и доставити више потрврда издатих од стране различитих 
наручиоца.“ 

 

 



 

4. 

Свуда у тексту конкурсне документације мења се крајњи рок за подношењe понуда: тако 
да је сада рок 25.05.2020. године до 9.30 часова 

Свуда у тексту конкурсне документације мења се датум јавног отварaња понуда тако да је 
сада рок 25.05.2020. год. у 10.00 часова 
 


