
НАРУЧИЛАЦ:     Градска управа за социјалну и дечију заштиту 
                           Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад 
                             Комисија за јавну набавку мале вредности добара број: ЈНМВ 5/20 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности добара број: ЈНМВ 5/20, сачинила је  

 

   ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за Јавну набавку мале вредности добара 

- набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 
пољопривредној,  занатској, услужној или другој области за избегла лица - 

бр. ЈНМВ 5/20 
 

Тачка 1. 
 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ за Јавну набавку мале вредности добара - набавка робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, 
занатској, услужној или другој области за избегла лица - бр. ЈНМВ 5/20, која је објављена на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.novisad.rs, дана 
01.07.2020. године, у делу V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО  ПОНУДЕ, на страни 39, у 
Обрасцу 2,  

назив Партија бр. 7. – Опрема за угоститељство,  

мења се и гласи: „Партија бр. 7. – Машине и алати – Тепих сервис“ 

Тачка 2. 
 

Назив и карактеристике добара наведених у Обрасцу 2, за Партију бр. 7, чији назив је 
измењен у члану 1. ове Измене остаје исти. 
 

Тачка 3. 
 
У вези са изменом из тачке 1. ове Измене, Наручилац је сачинио ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, који се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници Наручиоца www.novisad.rs . 
 

Тачка 4. 
 

Пожељно је да Понуђачи понуде доставе на обрасцима из ПРЕЋИШЋЕНОГ ТЕКСТА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, за Јавну набавку мале вредности добара - набавка робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, 
занатској, услужној или другој области за избегла лица - бр. ЈНМВ 5/20.  

 
 

                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                      ЈНМВ 5/20 
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