
Предшколска установа 

''Дечје царство'' 

Дел.бр:1029 

Датум:27.03.2020.године 

Велика Плана 

 

На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје 

 

Измену број 1.  

 

конкурсне документације за јавну набавку мале вередности – 

 средстава за одржавање хигијене ЈНМВ бр.02/2020  

извршене дана 27.03.2020. године 

                                                                                                                    

 У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности – средстава за одржавање 

хигијене ЈНМВ бр.02/2020  извршене су следеће измене због техничке грешке наручиоца: 

 

1. Оригинални текст у поглављу 2. конкурсне документације на страни 6: – „Понуђачи су у 

обавези да уз понуду доставе фотокопије извештаја о испитивању производа 

акредитоване лабораторије за артикле под редним бројем: 5,19,22,23,24,25,27,29,31“, 

извршена је следећа измена, која гласи: „ Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе 

фотокопије извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под 

редним бројем: 5,18,21,22,23,24,26,28,30 “, као и оригинални текст: „Понуђачи су у 

обавези да уз понуду доставе фотокопије решења о упису биоцидних производа у 

привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 31 и 32“ 

извршена је следећа измена, која гласи: „Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе 

фотокопије решења о упису биоцидних производа у привремену листу биоцидних 

производа за артикле под редним бројевима 30 и31“  . 

2. Оригинални текст у поглављу 3. конкурсне документације на страни 7,у табеларном 

приказу под редним бројем 3: „Да поседује извештаје о испитивању производа за артикле 

под редним бројем : 5,19,22,23,24,25,27,29,31“ извршена је следећа измена, која гласи: 

„Да поседује извештаје о испитивању производа за артикле под редним бројем : 

5,18,21,22,23,24,26,28,30 “, као и оригинални текст: „Фотокопије извештаја о испитивању 

производа акредитоване лабораторије за артикле под редним бројем 

5,19,22,23,24,25,27,29,31“, извршена је следећа измена, која гласи: „Фотокопије извештаја 

о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под редним бројем 

:5,18,21,22,23,24,26,28,30“. 

3. Оригинални текст у поглављу 3. конкурсне документације на страни 7,у табеларном 

приказу под редним бројем 4: „ Да поседује решење о упису биоцидних производа у 

привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 31 и 32“ 

извршена је следећа измена, која гласи: „ Да поседује решење о упису биоцидних 

производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 30 

и 31“, као и оригинални текст:„ Фотокопије решења о упису биоцидних производа у 

привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 31 и 32“ 

извршена је следећа измена, која гласи: „ Фотокопије решења о упису биоцидних 

производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 30 

и 31“. 

4. Оригинални текст у поглављу 3. конкурсне документације на страни 7: „ ред.бр.3 

:Фотокопије извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле 

под редним бројем 5,19,22,23,24,25,27,29,31“, извршена је следећа измена, која гласи: „ 

Фотокопије извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле 

под редним бројем 5,18,21,22,23,24,26,28,30“, као и оригинални текст: „ ред.бр.4: „ 

Фотокопије решења о упису биоцидних производа у привремену листу биоцидних 



производа за артикле под редним бројевима 31 и 32“, извршена је следећа измена, која 

гласи: : „ ред.бр.4: „ Фотокопије решења о упису биоцидних производа у привремену 

листу биоцидних производа за артикле под редним бројевима 30 и 31“. 

 

5. Оригинални текст у поглављу 5. конкурсне документације на страни 10: -Фотокопије 

извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под редним 

бројем 5,19,22,23,24,25,27,29,31“, извршена је следећа измена, која гласи: „-Фотокопије 

извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под редним 

бројем 5,18,21,22,23,24,26,28,30“, као и оригинални текст „- Фотокопије решења о упису 

биоцидних производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним 

бројевима 31 и 32“ извршена је следећа измена, која гласи: „ -Фотокопије решења о упису 

биоцидних производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним 

бројевима 30 и 31“. 

6. Оригинални текст у поглављу 6. конкурсне документације на страни 15: : -Фотокопије 

извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под редним 

бројем 5,19,22,23,24,25,27,29,31“, извршена је следећа измена, која гласи: „-Фотокопије 

извештаја о испитивању производа акредитоване лабораторије за артикле под редним 

бројем 5,18,21,22,23,24,26,28,30“, као и оригинални текст „ -Фотокопије решења о упису 

биоцидних производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним 

бројевима 31 и 32“ извршена је следећа измена, која гласи: „ -Фотокопије решења о упису 

биоцидних производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним 

бројевима 30 и 31“. 

 

 

Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. Горе наведене 

измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – средстава за 

одржавање хигијене ЈНМВ бр.02/2020 .Наведена измена неће мењати рокове из Позива за 

подношење понуда. Ова измена конкурсне документације, објављена је  на Порталу јавних 

набавки, дана 27.03.2020. године.  

 

Председник комисије за јавну набавку, 

 Биљана Раденковић 

 

 

 

 


