
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за ветерину
	Text2: Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд
	Text3: www.vet.minpolj.gov.rs
	Text5: Јавна набавка добра  – туберкулин за примену на животињама - лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу, број јавне набавке ЈН О-27/2019

Ознака предмета из општег речника набавки је: 


            ОРН 33651600 - вакцине 



	Text6: 28.500.000,00 динара без ПДВ
	Text7: 38.000.000,00 динара без ПДВ
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: ЈНО-27/2019
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: У складу са чланом 51. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 93/12 и17/19-др. закон) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња до краја јануара текуће године за коју се доноси.
Програмом мера утврђују се конкретне мере здравствене заштите животиња, рокови, начин спровођења тих мера, субјекти који ће их спроводити, извори и начин обезбеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мера.
Као и у 2020 години и за 2021 годину планирано је да се Програмом мера спроводи туберкулинизација говеда. Туберкулинизација се спроводи ради раног откривања туберкулозе и утврђивања статуса газдинства говеда слободног од туберкулозе и то тако што се врши дијагностичко испитивање код свих говеда старијих од шест недеља применом интрадермалних туберкулинских тестова, у складу са посебним прописом, односно према плану Министарства.
Узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију везану за Covid-19 и проблеме који могу настати приликом спровођења и реализације јавне набавке дијагностичког средства за спровођење туберкулинизације (туберкулиниски тест – туберкулин) у 2021 години, а у циљу континураног спровођења Програма мера за 2021 годину и обављања несметаног промета животиња и производа од животиња, неопходно је набавити довољне количине овог дијагностикума.



