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Страна 1 од 2       

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 – 

добара –бензин и дизел гориво,  ред. бр. Д 15-01 

 

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 – бензин и дизел 

гориво  ред. бр. Д 15-01 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 

 страна 9 у делу начин и услови плаћања и рок испоруке   брише се :  
Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет испоручених 

добара. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног заједно са записником о 

верификованој примопредаји добара која су предмет ове јавне набавке на уговорено место 

Наручиоца.  

Рок плаћања је 10 дана од дана пријема исправног рачуна и записника о кавантитативном и 

квалитативном пријему добара. 

Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет испоручених 

добара. 

и уместо тога сада стоји:  
Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 

 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју 

обавезу. 

      Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана. 

 

 страна 17 – образац понуде – подаци о понуди - Ми, доле потписани, овим 

обавештавамо да смо тачка 3 мења се тако да сад стоји:  

Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 

 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју 

обавезу. 

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана. 

 

 страна 18 – образац 2 –спецификација понуде са обрасцом струкруре цене  мења се 

рок плаћања тако да сада гласи: 

         Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 



 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју 

обавезу. 

      Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана. 

 

 страна 20 – модел уговора – у члану 3 брише се:, а у року до 10  дана од дана пријема 

рачуна и комплетирања документације за плаћање, по извршеној испоруци добара а 

уместо тога треба да стоји:  

. Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 

 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју 

обавезу. 

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.  

 

 страна 21 – модел уговора члан 7 став 1 мења се,тако да сада гласи: 

Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 

 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју 

обавезу. 

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана.  

      

 

 
           Уз овај допис прилажемо измењену страну 9, 17,18,20 и 21 која чини саставни део конкурсне 

документације и која замењују првобитну страну означену истим бројм                                                                              
                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                     Комисија за јавну набаву 


