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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 
011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –отворени постпак за јавну 
набавку добра - Куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске 
установе „11.април“ обликована у две партије , број ЈН 13-109-00 
 
-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), достављамо 
информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добра – Куповина 
потрошног материјала и прибора за васпитно образовни рад за потребе Предшколске 
установе „11.април“обликована у две партије , број ЈН 13-106-00. 
 
I Измена конкурсне документације: 
 
-На страни  16  брише се реченица(на почетку стране):  Уколико жели, Понуђач може, али 
није у обавези, да достави копију Извода из регистра понудђача. 
 и уместо ње додаје се: 
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да 
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. Уколико понуђач не наведе 
да се налази у регистру понуђача и не наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   
 
-На страни 18 (тачка 1. Докази о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 
76. Закона,  у напомени) брише се реченица: Уколико жели, Понуђач може, али није у 
обавези, да достави копију Извода из регистра понудђача.  
и уместо ње додаје се: 
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да 
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. Уколико понуђач не наведе 
да се налази у регистру понуђача и не наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   
  
-На страни 22 ( тачака Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
други пасус ) брише се реченица: Захтев за тражење додатних информација или појашњења 
се шаље Наручиоцу, поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, 
Народних хероја 12а,  путем факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна 
набавка број 13-106-00“, или на емaил адресу info@11april-nbgd.edu.rs .  
и уместо исте додаје се се : 
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на 
адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а,  путем 
факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број 13-107-00“, или 
на е-маил адресу info@11april-nbgd.edu.rs.  у периоду од 08 часова до 17 часова  радним 
данима. 
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НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења  ће сматрати 
примљеним уколико је стигао искључиво у радно време Наручиоца,тј. у периоду од 08 
часова до 17 часова  радним данима. 
 
I I Измена Конкурсне документације која се односи на Техничку спецификацију за 
Партију 1. 
 
Страна 7 -Редни број 91  у колони Назив мења се првобитни опис и сада гласи: 
Селотејп 15/33,транспарентни 
 
Страна 9 - Редни број 122 у колони Назив мења се првобитни опис и сада гласи: 
Кракел  адитив за декупаж, 60 мл за ефекат испуцалости  
 
I I I  
Измена Конкурсне документације која се односи на: Образац структуре цене за Партију 
1. 
Страна 45- Редни број 91  у колони Назив мења се првобитни опис и сада гласи: 
Селотејп 15/33,транспарентни 
 
Страна 48- - Редни број 122 у колони Назив мења се првобитни опис и сада гласи: 
Кракел  адитив за декупаж, 60 мл за ефекат испуцалости 
 
Страна 49- у Упутству за попуњавање обрасца структуре цене брише се свуда реч:  монтажа 
 
Измена Конкурсне документације која се односи на: Образац структуре цене за Партију 
2. 
Страна 55 и 56- у Упутству за попуњавање обрасца структуре цене брише се свуда реч: 
монтажа 
 
 
У прилогу достављамо измењене стране: 7 , 9,16,18,22,45,48,49,55 и 56 које чине саставни 
део конкурсне документације и која  замењују првобитну страну означену истим бројем.  
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 

 


