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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 –јавна набавка мале вредности  

услуге стручног надзора –  У 14-11 

 

-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 мале вредности – 

услуге стручног надзора, У 14-11 

 

У обрасцу 1. укупна цена без и са ПДВ –ом изражава се у % за партију 1. и 2. 

У обрасцу бр. 6 уписује се %. 

 

 

У наставку су странице бр. 16 и 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИБ  

 
 

 

 

 

 
Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе, 

фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака 

П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

(За партију 1) 

УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А %: 

УКУПАН ПДВ %: 

УКУПНАЦEНАСАПДВ-ом %: 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ЈЕ ПРЕМА УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА): 

П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

(За партију 2) 

УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А %: 

УКУПАН ПДВ %: 

УКУПНАЦEНАСАПДВ-ом %: 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ЈЕ ПРЕМА УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА): 
 

Понуђене цене су фиксне. 
 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, монтажа и сл).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:у року10 дана од дана испостављања исправне фактуре и Записника о извршеним 

услугама..  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс 

Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо: 

1. Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне документације јавне набавке 

________________________________ 

 

2. Понуда број:____________ 

3. Рок и услови плаћања до 10 дана по испоруци и испостављању рачуна/фактуре и потписивања 

записника о извршеној услузи 

4. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)  

5. Рок извршења услуге је према уговору о извођењу радова 

6. Саставни део обрасца понуде је  спецификација понуде 

 

Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                          _________________________                           

Датум:_________________ 

                                                                     МП 



 

                                                                                                                     ОБРАЗАЦ 6 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________________________________________________ 

МБ: ______________________________________________________________________ 

ПИБ:_____________________________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:_________________________________________ 

Одговорно лице за заступање:_______________________________________________ 

                                             ( унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

за корисника бланко сопствене менице 

 

КОРИСНИК:Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а, Нови Београд( у 

даљем тексту:Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу у износу од 2% од укупне вредности 

понуде, број менице______________________као средство финансијског обезбеђења за 

                             ( унети серијски број менице) 

озбиљност понуде у поступку за јавне набавке мале вредности услуге –стручни 

надзор,обликована у две партије, бр. У-14-11. Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

може попунити у износу од  __________________________ % без ПДВ-а (словима: 

____________________________________________________________ 

%), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 

прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника код банака, а у корист Повериоца. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за 

заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је до  _____-____-_____ године (минимум 30 дана од дана 

јавног отварања понуда). 

 

 

___________________________                            _______________________________ 

         (место и датум)                                                     ( потпис одговорног лица) 

 

 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити 

наведен у споразуму из члана 81став 4 ЗЈН 

 


