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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 дидактичких средстава,играчака и спортских реквизита и дечје 
литературе за потребе Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, обликовану у три 
партије , број ЈН 13-107-00. 
 
-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 добара 
– Куповина дидактичких средстава,играчака и спортских реквизита и дечје литературе за 
потребе Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, обликовану у три партије , број 
ЈН 13-107-00. 
 
Измене: 
 
-На страни 2, у делу изнад садржаја ,иза речи обликована брише се : две и уместо ње 
додаје: три; 
 
-На страни 10:  
*Ред.број 26 (техничка спецификација за партију 1) ,у колони Назив –дим .100х53х412 цм 
,се мења и сада гласи:100х53х41 цм; 
*У делу који се односи на узорке(испод Техничке спецификације за партију 3) у последњој 
реченици део “и редне бројеве артикала који се налазе у кутији“.се мења и сада гласи: и 
редне бројеве  упакованих артикала. : 
 
-На страни 13: 
* У делу Докази-Потврде Купаца, у првој реченици, после речи „на документу“ додаје се. 
без или тако да сада прве реченица гласи: Потврде Купаца, које морају бити дате на 
документу ,без или са  меморандумом Купца, оверене печатом и потписане од стране 
одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара 
истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором/фактуром. 
*Испод дела под назовом: Потврде Купаца , брише се реченица: Напомена: Под добрима 
истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње, 
вешераје, угоститељске објекте и сл. 
*Тачка 7) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, од минимум два возача транспортних возила и пет 
техничких радника (монтажери, производно/продајни радници, носачи, и сл.), 
радно ангажованих код Понуђача.  мења се и сада гласи: 

 
7) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, пет радника (продајни радници, носачи, возачи и сл.), 
радно ангажованих код Понуђача.  
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-На страни 14: 
*У делу који се односи на кадровски капацитет-Докази брише се реченица:  

- Фотокопије важећих возачких дозвола за лица која су ангажована као возачи 

транспортних возила.  

*Тачка 9) која се односи на доставу узорака, у последњој реченици део “и редне бројеве 
артикала који се налазе у кутији“.се мења и сада гласи: и редне бројеве  упакованих 
артикала.  
*Тачка 10) мења се и гласи: 

10) Да достави декларацију   производа или  атест о исправности и безбедности 
предметних добара уколико се атест издаје за дати производ 
 Доказ: 
 Деклерација производа или атест о исправности и безбедности предметних добара 
уколико се атест издаје за одређени производ. 
 
-На страни 17, после тачке 8. –Образац 3б – Образац структуре цене за партију 2 са 
упутством како се попуњава, додаје се тачка 9.- Образац структуре цене за партију 3 са 
упутством како се попуњава и услед тога промењени су бројеви осталих тачака па сад 
гласе: 
10.Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде,  
                       (Достављање овог обрасца није обавезно) 
11.Образац 5- Образац Изјаве о независној понуди 
 
-На страни 18 мења се редослед бројева услед горе поменуте додане тачке 9. па сад гласи: 
12.Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона, 
13 Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 
14.Узорке за све артикле из техничке спецификације понуде 
15.Деклерација производа или атест о исправности и безбедности предметних добара  
уколико се атест издаје за одређени производ; 
*Тачка 14 (у новој енумерацији 15-горе наведена) мења се и сада гласи: 

15.Деклерација производа или атест о исправности и безбедности предметних добара  
уколико се атест издаје за одређени производ 
 
-На страни 19: 
* у делу Начин и услови плаћања,рок испоруке и гарантни рок мења се поменути поднаслов 
тако да сада гласи: Начин и услови плаћања и рок испоруке и брише се последња реченица 
: Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке 
предметних добара у целости. 
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-На страни 28-Подаци о понуди –брише се : гарантни рок(минимум 24 месеца)  
-На страни 29-Образац 2-Списак испоручених добара , додаје се колона под називом: Укупна 
вредност испоручених добара, безПДВ-а; 
 
-На страни 31-модел уговара за партију 1. –Квалитет и пријем добара - члан 4.: 

             * трећи став се мења и сада гласи:  За скривене мане Наручилац задржава право        
рекламације.  

              * четврти став се мења и сада гласи: У зависности од врсте производа, продавац приликом 
испоруке и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара која су 
предмет овог    уговора, мора да уз испоручена добра достави купцу декларацију или атест о 
исправности и безбедности производа уколико се атест издаје за одређени производ. 

 
 - На страни 35- модел уговара за партију 2. –Квалитет и пријем добара - члан 4.: 

             * трећи став се мења и сада гласи:  За скривене мане Наручилац задржава право        
рекламације.  

              * четврти став се мења и сада гласи: У зависности од врсте производа, продавац приликом 
испоруке и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара која су 
предмет овог    уговора, мора да уз испоручена добра достави купцу декларацију или атест о 
исправности и безбедности производа уколико се атест издаје за одређени производ. 
 
           -На страни 38-Део основ уговора  мења се и гласи:  
ЈН број 13-107-00, Куповина дидактичких средстава, играчака за реализацију и спортских 
реквизита и дечје литературе за потребе Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, 
обликовану у три партије , партија 3 – куповина дечје литературе 
 
      -На страни 39- модел уговара за партију 3. –Квалитет и пријем добара - члан 4.: 
             * трећи став се мења и сада гласи:  За скривене мане Наручилац задржава право        
рекламације.  

              * четврти став се брише.  
   
       -На страни 42-Образац 3а –Образац структуре цене за партију 1 –ред.број 1.  у колони назив и 
опис производа  дужине 1,0 м мења се и сада гласи: дужине 10 м. 
 

-На страни 53- У делу Упутство за попуњавање обрасца структуре цене брише се реченица: 
Оптши гарантни рок ___________ (минимум 24 месеца од дана извршене испоруке предметних 
добара у целости). 
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-На страни 58: 
 *У делу -Образац 3а –Образац структуре цене за партију 2-ред. број 26- дим .100х53х412 
цм ,се мења и сада гласи:100х53х41 цм; 

        * У делу Упутство за попуњавање обрасца структуре цене брише се реченица: 
        -Оптши гарантни рок ___________ (минимум 24 месеца од дана извршене испоруке 
предметних добара у целости). и  
       -уписати општи гарантни рок на за то предвиђеном месту 
 
-На страни 60- У делу Упутство за попуњавање обрасца структуре цене брише се реченица: 
Оптши гарантни рок ___________ (минимум 24 месеца од дана извршене испоруке предметних 
добара у целости). 
 
 

 
 
У прилогу достављамо измењене стране: 2/64, 10/64 , 13/64, 
14/64,17/64,18/64,19/64,28/64,29/64,31/64,35/64,38/64,39/64,42/64,53/64,58/64 ,60/64    које 
чине саставни део конкурсне документације и која  замењују првобитну страну 
означену истим бројем. 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                    

                                                                                    с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник                                                    

 
 


