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Број: 1000/2020 
Датум: 20.05.2020. године 
ЈНОП 03/2020-1.1.15 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара - ЈНОП 03/2020-1.1.15 – Рачунари и 
рачунарска опрема, објављује: 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара – Рачунари и Рачунарска опрема, ЈНОП 03/2020-1.1.15 

 
I У Поглављу VIII које носи назив УПУТСТВО ПОЊУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под 
тачком 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, на страни 30. мења се конкурсна документација, 
тако да уместо: 
 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
24.05.2020. године, до 13:00 часова, у писарници наручиоца. Уколико последњи дан за подношење 
понуда падне у нерадне дане, последњи дан за подношење понуда помера се на први следећи 
радни дан до 13:00 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 24.05.2020. године до 
13:00 часова, односно до првог следећег радног дана до 13:00 часова, уколико последњи дан за 
подношење понуда пада у нерадне дане, без обзира на начин на који су послате.  
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.   

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.   

 

Јавно отварање понуда одржаће се 24.05.2020. године, у 13:30 часова, у Банкет сали Болнице, 
адреса: Карађорђева бр. 6, Врдник. Ако дан за отварање понуда пада у нерадне дане, отварање 
понуда обавиће се првог следећег радног дана са почетком у 13:30 часова. 
 
треба да стоји: 
 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
27.05.2020. године, до 13:00 часова, у писарници наручиоца.  

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 27.05.2020. године до 
13:00 часова, без обзира на начин на који су послате.  
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.   

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.   

 

Јавно отварање понуда одржаће се 27.05.2020. године, у 13:30 часова, у Банкет сали Болнице, 
адреса: Карађорђева бр. 6, Врдник.“ 
 
 
II У Поглављу VIII које носи назив УПУТСТВО ПОЊУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на 
страни 34. под тачком 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, додаје се: 
 
„Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, са самом понудом преда наручиоцу 

бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење (менично 

писмо) са назначеним износом у вредности од 10% од уговорене вредности јавне набавке без 

ПДВ-а, наведене у члану 3. став 1. Модела уговора (Поглавље VII), са  роком  важности  који  је 15 

(петнаест) дана дужи  од дана јавног отварања понуда 

 

 Уз меницу се обавезно доставља:   

1. захтев за регистрацију менице,  

2. менично овлашћење за корисника бланко соло менице састављено на основу Закона о 

меници, које гласи на захтевани износ са наведеним роком важења менице и  

3. копија картона депонованих потписа  издатог од стране пословне банке коју изабрани 

понуђач наводи у меничном овлашћењу.  

 

Меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.“ 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
 
С обзиром на то што је измена и допуна конкурсне документације извршена на мање од 8 дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Јавно 
отварање понуда обавиће се 27.05.2020. године у 13:30 часова. 
 
Наведене измене представљају саставни део конкурсне документације бр. 885/2020 од 24.04.2020. 
године. 

 
 
 

            
Комисија за ЈНОП 03/2020-1.1.15 

 


