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ПРЕДЕМЕТ:  Обавештење Комисије за јавну набавку у отвореном  поступку јавне 

набавке добара – Набавка библиотечке грађе, број јавне набавке 1.1.10/2015 

 

 

 

У прилогу достављамо обавештење Комисије за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке добара – Набавка библиотечке грађе, број јавне набавке 

1.1.10/2015 о измени конкурсне документације. 

Обавештење са прилозима су објављени на сајту Библиотеке града Београда, 

Порталу јавних набавки града Београда и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке добара – Набавка библиотечке грађе,  

број јавне набавке 1.1.10/2015. 

образована Решењем бр. 04-40 од 17.03.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достављено: 

- свим заинтересованим лицима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 

документацију 

 

 

 



Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке добара – Набавка 

библиотечке грађе, 

број јавне набавке 1.1.10/2015. 

образована Решењем бр. 04-40 од 17.03.2015. године 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење Комисије о измени конкурсне документације 

 

 

Дана 08.04.2015. године Комисија даје следеће 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Приликом израде конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке дошло је 

до техничке грешке. Мења се конкурсна документација за јавну набавку у отвореном 

поступку добара – набавка библиотечке грађе, број јавне набавке 1.1.10/2015 и то:   

1. у делу: Поглавље  IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Партија 30 – Јапанска 

књижевност, (страна 15/120) брише се редни број 2, редни број 3 постаје редни број 2.  У 

реду укупно уместо 45 треба да стоји 30. 

2.  у делу: Поглавље  IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, (страна 21/120)  у реду 

укупно од 1 до 57 уместо 7.672, треба да стоји 7.657. 

3. у делу IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ - ПАРТИЈА 30 –Јапанска књижевност, (страна 81/120) брише се редни 

број 2, редни број 3 постаје редни број 2. 

 

 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо измењене стране конкурсне документације. 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке добара – Набавка библиотечке грађе,  

број јавне набавке 1.1.10/2015. 

образована Решењем бр. 04-40 од 17.03.2015. године 

 

 

                               


