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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 5/12 
Датум: 10.04.2014. године 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 
/12) Комисија за јавну набавку добара – техничког материјала ЈН ОП 05/2014, образована 
Решењем директора Геронтолошког центра „НОВИ САД“ број:5/4 од 17.03.2014. године, 
сачинила је дана  10.04.2014. године 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЈН ОП 05/2014   
у отвореном поступку обликованом по партијама од 1 до 6 

 
Партија 1 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.17/45 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
Партија 2 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.17/45 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
Партија 3 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.15/41 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
Партија 4 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.14/39 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
Партија 5 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.14/39 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
Партија 6 - У делу 6. Конкурсне документације ЈН ОП 05/2014, стр.20/44 у тачки 6.4. 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, брише се последњи став, односно брише се 
реченица: 

Уколико се понуда не достави на овакав начин биће одбијена као неприхватљива. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

Изменe и допуне Конкурсне документације и измењену Конкурсну документацију Наручилац ће 
без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
(www.gerontns.co.rs). 
                                                                                   
                                                                                             

                                                                               Комисије за ЈН ОП 05/2014  

http://www.gerontns.co.rs/

