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Број: 05/3-9-7/2014 
Датум: 17.12. 2014.  
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2013), Комисија за 
јавне набавке Наручиоца, Средњошколског дома у Новом Саду, Николајевска бр.1, дана 
17.12.2014.године доноси 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 
у отвореном поступку јавне набавке  

ред.бр. набавке: 7/2014  
Набавка добара – намирнице за исхрану ученика  

обликована по партијама од 1. до 11. 
 

I-1  Након уочених грешека, Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН врши измену Конкурсне 
документације, на следећи начин: 
На страни 28/78 Конкурсне документације, у делу критеријума за доделу уговора, који се 
односи на период немењања цена уместо текста: 
 
„Методологија за доделу пондера за елемент критеријума „период од закључења уговора у 
којем се цена неће мењати“ рачунајући од дана закључења уговора (минимум 60 дана) 
израчунава се по формули 

                                                                                   најдужи период 
        ПЕРИОД НЕМЕЊАЊА ЦЕНА  =  ------------------------------------------------------- x 20 
                                                                        понуђени период конкретног понуђача 

 
 Највећи број пондера по овом критеријуму је 20.“ 
 

треба да пише: 
 
„Методологија за доделу пондера за елемент критеријума „период од закључења 
уговора у којем се цена неће мењати“ рачунајући од дана закључења уговора (минимум 
60 дана, максимум 180 дана) израчунава се по формули 
 

                                                                       понуђени период конкретног понуђача             
        ПЕРИОД НЕМЕЊАЊА ЦЕНА  =  ------------------------------------------------------- x 20 
                                                                                најдужи понуђени период 

 
 Највећи број пондера по овом критеријуму је 20.“ 
 

I-2  Након уочених грешека, Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН врши измену Конкурсне 
документације, на следећи начин: 
На страни 14/78, уместо текста „Докази: Референтна листа и потврде референтних 
наручилаца.“ треба да стоји: Докази: Референтна листа и потврде купаца, односно 
референтних наручилаца. 
У обрасцу на страни 62/78 Обр.бр.13 уместо текста „референтни наручилац“ треба да стоји: 
„купац, односно рефентни наручилац. У наведеном смислу, прихватаће се и потврде 
референтних купаца, а не само наручилаца, што је наведено у делу истог обрасца. 
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У обрасцу на страни 68/78 Обр.бр. 16,  уместо текста „потврде референтних наручилаца“ 
треба да стоји „потврде купаца, односно референтних наручилаца“.  
 
Референтне листе се односе на све купце, односно наручиоце, у складу са одредбом 
члана 77.став2.тачка2.алинеја1. У том смислу, извршена је ова исправка у Конкурсној 
документацији.  
 

 Наручилац ће прихватити постојећи образац бр.13, без обзира да ли су референце дате 
       од стране референтних наручилаца или других купаца. 
 
 II  У преосталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
       III  Рок за подношење понуда се непродужава, у складу са чланом 63. Став 5. ЗЈН. 
             Рок за подношење понуда је 08.01.2015.године до 10:00 часова. 
 

IV Контакт особе: Саша Анђелић, Гордана Данкуц 
V  Ова измена чини саставни део Конкурсне документације. 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


