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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-83/17-12/7 

Датум: 1. децембар 2017. године 

 Б е о г р а д  

 

 

  

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

 

- АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР ЗА ПОТРЕБЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА – 

 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 39/2017 
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У вези са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-

83/2017-12/3 од 22. новембра 2017.  године, како следи: 

 

 

1. У поглављу I Конкурсне документације, у тачки 3. речи: „почев од 9. 

децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ замењују се 

речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о 

јавној набавци“. 

 

2. У поглављу I Конкурсне документације, у тачки 6. датум и време: „8. 

децембра 2017. године до 14.00 сати“ замењује се датумом и временом: „11. 

децембра 2017. године до 11.00 сати“. 

 

3. У поглављу I Конкурсне документације, у тачки 7. датум и време: „8. 

децембра 2017. године у 14.30 сати“ замењује се датумом и временом: „11. 

децембра 2017. године у 11.30 сати“. 

 

4. У поглављу II Конкурсне документације, у тачки 2. речи: „почев од 9. 

децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ замењују се 

речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о 

јавној набавци“. 

 

5. У поглављу II Конкурсне документације, у тачки 2. речи: „односно након 8. 

децембра 2019. године“ замењују се речима: „односно након истека периода од 24 

месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци“. 

 

6. У поглављу II Конкурсне документације, у тачки 5. речи: „почев од 9. 

децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ замењују се 

речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о 

јавној набавци“. 

 

7. У поглављу II Конкурсне документације, у делу Техничка спецификација 

речи: „почев од 9. децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ 

замењују се речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу 

уговора о јавној набавци“. 

 

8. У поглављу III, у тачки 5, у табели под редним бр. 2. и 3. датум „8. октобра 

2017. године“ замењује се датумом: „11. октобра 2017. године“. 

 

9. У поглављу V Конкурсне документације, у табели у Обрасцу понуде под 

редним бројем 5) речи: „за период од 9. децембра 2017. године закључно са 8. 

децембром 2019. године“ замењују се речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући 

од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци“. 

 

10. У поглављу V Конкурсне документације, у Обрасцу понуде под редним 

бројем 7) речи: „од 9. децембра 2017. године закључно са 9. децембром 2019. 

године“ замењују се речима: „24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу 

уговора о јавној набавци“. 
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11. У поглављу V Конкурсне документације, у Обрасцу понуде под редним 

бројем 10) речи: „од 9. децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. 

године“ замењују се речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања 

на снагу уговора о јавној набавци“. 

 

12. У поглављу V Конкурсне документације, у Обрасцу понуде под редним 

бројем 10) речи: „односно након 8. децембра 2019. године“ замењују се речима: 

„односно након истека периода од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу 

уговора о јавној набавци“. 

 

13. У поглављу VI Конкурсне документације, у табели у члану 2. речи: „почев 

од 9. децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ замењују се 

речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу Уговора“. 

 

14. У поглављу VI Конкурсне документације, у табели у члану 3. речи: „почев 

од 9. децембра 2017. године закључно са 8. децембром 2019. године“ замењују се 

речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу Уговора“. 

 

15. У поглављу VI Конкурсне документације, у члану 7. речи: „закључно са 8. 

децембром 2019. године“ замењују се речима: „24 месеца и 30 дана рачунајући од 

дана ступања на снагу Уговора“. 

 

16. У поглављу VI Конкурсне документације, у члану 9. речи: „закључно са 8. 

децембром 2019. године“ замењују се речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући 

од дана ступања на снагу Уговора“. 

 

17. У поглављу VI Конкурсне документације, у члану 12. речи: „закључно са 8. 

децембром 2019. године“ замењују се речима: „у периоду од 24 месеца рачунајући 

од дана ступања на снагу Уговора“. 

 

18. У поглављу VII Конкурсне документације, у тачки 10. код банкарске 

гаранције за добро извршење посла, речи: „закључно са 8. децембром 2019. године“ 

замењују се речима: „24 месеца и 30 дана рачунајући од дана ступања на снагу 

уговора о јавној набавци“. 

 

19. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

20. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је 

дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

21. Пречишћен текст Конкурсне документације може бити преузет са Портала 

јавних набавки и интернет странице наручиоца.  
 

 

објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 


