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У року предвиђеном за подношење понуда, поводом уочене техничке грешке, а у 

складу са чланом 96. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/19) објављује: 

  

ИЗМЕНУ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН 

Н 22/2020 

 
Због уочене техничке грешке МЕЊА СЕ позив 01-2653 од 16.11.2020. године за 

набавку услуге - набавка софтвер за израду бизнис плана и обука за његову примену, за 

потребе Економског факултета, а у склопу пројекта Обука и оснаживање младих за 

стартовање новог посла на Интернету (Е-Стартап), редни број Н 22/2020, и то: 

 

1) У позиву за достављање понуда мења се укупна процењена вредност набавке са 

200.000,00 динара на 250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Сва заинтересована лица која желе да поднесу понуду у предметном поступку 

набавке треба да узму у обзир измену позива за достављање понуда. 

Измењен позив за достављање понуда налазе се у прилогу. 

Обзиром да је предметна измена документације сачињена у предметном року за 

подношење понуда, Наручилац је дужан да на основу Члана 87. Став 1. Тачка 2. ЗЈН без 

одлагања измене достави тројици потенцијалних понуђача, за које утврди да могу да 

одговоре техничким захтевима из спецификације и на својој интернет страници. 

 

                                                                                          РЕАЛИЗАТОР НАБАВКЕ 

 

                                                                                        _________________________ 

 

 
 

 



 

 

ПРИЛОГ 1 

ПРЕДМЕТ: Позив зa достављање понуда 

Поштовани,  

               На основу Члана 27. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/19) 

позивамо Вас, да у поступку набавке услуге – набавка софтвера за израду бизнис плана и 

обука за његову примену за потребе Економског факултета, а у склопу пројекта „Обука 

и оснаживање младих за стартовање новог посла на Интернету (Е-Стартап)“, редни број 

набавке Н 22/2020, доставите понуду: 

 

Рок за достављање понуде: 21.12.2020. године до 11,00 часова. 

Начин достављања понуде: 

На e-mail: javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs, факсом на број 

018/45-23-268,  или лично у писарницу Факултета у 

затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуге 

– набавка софтвера за израду бизнис плана и обука за 

његову примену. за потребе Економског факултета, а 

у склопу пројекта „Обука и оснаживање младих за 

стартовање новог посла на Интернету (Е-Стартап)“, 

редни број набавке Н 22/2020 – не отварати“. 

Процењена вредност набавке без 

ПДВ-а: 

Макс: 250.000,00 динара 

 

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде који достављамо у прилогу 

Критеријум за избор понуде: Најнижа понуђена цена. 

Особа за контакт: 
Предраг Стојадиновић, телефон 066/8311212, сваког 

радног дана у периоду од 08:00 - 15:00 часова. 

          

         Попуњен и потписан Образац понуде доставља се на један од наведених начина, у 

предвиђеном року. 

         Понуде примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда неће се узети у 

разматрање. 

  

                                                                                                 _____________________________ 

                                   Д Е К А Н  

                                                                                                            Проф.др Тадија Ђукић  
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