
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
                Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ           
  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
            Дирекција за националне  
             референтне лабораторије        
           Број: 404-02-227/7/2015-13 
                  ЈН бр.1.1.1/2015-II 
                  31.07.2015. године 
                         Београд                               
 
 

ПРЕДМЕТ: III Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 
                       1.1.1/2015-II 
 
 
На основу постављених питања „заинетересованих лица-потенцијалних понуђача“, 

наканадном провером тржишних прилика у погледу могућности испоруке опреме која је 
предмет 1. партије јавне набавке у предвиђеним роковима, односно непосредним 
контактирањем произвођача оригиналне опреме, закључено је да иста не би могла да се 
испоручи у претходно утврђеном року  (од 75 дана од дана закључивања уговора). Како би 
та чињеница проузроковала неподношење понуда за опрему 1. партије , иста се у текућем 
планираном периоду не би могла ни реализовати. 

Из претходног разлга, на основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне 
набавке број 1.1.1/2015-II и то : 

1.У тачки 10. „Посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи 
прихватљивост понуде, у подтачки 10.4 мења се максимални рок испоруке за добра 1. 
партије са 75 на 190 дана. 

2.Такође се мења услов и начин плаћања за 1. партију, за коју се предвиђа могућност 
авансног плаћања у висини од највише 25 % од понуђене/уговорене цене са ПДВ-ом. 

3.Промена услова плаћања за 1. партију, условљава и измену у предвиђеним 
средствима финансијског обезбеђења за ту партију, што је детаљно дато у 
„Измењеној конкурсној документацији“ предметне набавке која се као таква 
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

4.Услед измене у предвиђеним средствима финансијског обезбеђења, мења се и 
садржина Изјаве –Образац 10. 

5.У складу са претходним, мења се и образац VII-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром 
цене ЗА 1.ПАРТИЈУ- МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВИШЕКРАТНИХ БОЧИЦА ЗА 
УЗОРКОВАЊЕ МЛЕКА, у тачки 4. и 5. 

6.У „Моделу уговора“ мењају се одредбе члана 3. и 4. 

 Коригована-измењена „Конкурсна документација“ предметне јавне набавке 
број 1.1.1/2015-III, која обухвата све наведене „Измене и допуне“ објављује се, заједно 
са овом изменом, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  



 
 
 

Услед ове измене и допуне продужава се рок за подношење понуда.Нови рок за 
подношење понуда је 07.08.2015.године, до 09 часова. Рок за отварање је 
07.08.2015.године, у 11:00 часова.  
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