
 
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012) 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Ул. Александра Меведева 14 
18000 Ниш 

 
Доставља 
Измену  

 
Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне 

документације за јавну набавку добара бр.002/14-канцеларијски материјал 
 

 
1. На страни број 47 Конкурне документације, у делу- VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА II-ТОНЕРИ мења се текст: 
 

НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ ОД 
ОРИГИНАЛНОГ ПРОИЗВОЂАЧА. 
 
 
    2. На страни 10 Конкурсне документације, у делу - 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ 

ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се 
односе на предмет јавне набавке. 
Јединичне цене услуга из понуде су фиксне и не могу се мењати до дана истека рока 
важења понуде. Ако се након истека рока важења понуде до краја рока пружања добара, 
коефицијент раста потрошачких цена повећа за више од 10% у односу на коефицијент 
потрошачких цена у моменту престанка рока важења понуде, Пружалац добара може 
захтевати само разлику у цени која прелази 10% и то према званичним подацима 
Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена.  
Пружалац добара може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора. 
Пре сваког кориговања цена пружалац добара је дужан да је писмено образложи повећање 
цена, са подношењем релевантних доказа  и  затражи сагласност наручиоца, у супротном 
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и 
оверени ценовник пружаоца поменутих  добара. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 
 
 
 
 
 



ТАКО ДА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ ГЛАСИ 
 
 

1. VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА II-
ТОНЕРИ 
 
 НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ , ПРОИЗВЕДЕНЕ 
ОД ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ!!!!!!!! 
 
 
 2.  9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се 
односе на предмет јавне набавке. 
              Јединичне цене добара из понуде су фиксне и не могу се мењати до дана истека 
рока важења понуде. Ако се након истека рока важења понуде до краја рока пружања 
добара, коефицијент раста потрошачких цена повећа за више од 3% у односу на 
коефицијент потрошачких цена у моменту престанка рока важења понуде, Пружалац 
добара може захтевати само разлику у цени која прелази 3% и то према званичним 
подацима Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 
 


