
 

 

 

Дел.бр. 6590/7 

Датум: 25.01.2016. 

Страна 1 од 1       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– отворени поступак - добра – 

Дидактичка средства и играчке за реализацију васпитно-образовног рада, редни број ЈН: Д 15-37 

  

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) 

достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке - отворени 

поступак  -добра  Дидактичка средства и играчке за реализацију васпитно-образовног рада, редни 

број ЈН: Д 15-37 

 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 

1. страну 40:  Измена се односи на ОБРАЗАЦ 7 – који се односи на менично писмо где се 

позивамо на ЈН-добра-играчке и спортски реквизити Д-15-11, а треба да се позивамо на ЈН-

добра-дидактичка средства и играчке за реализацију васпитно-образовног рада Д-15-37 

 Уз овај допис прилажемо измењену страну 40 која чини саставни део конкурсне 

документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.          

 

2. страну 41:  Измена се односи на ОБРАЗАЦ 8  -који се односи на ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О 

СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  где се позивамо на назив и број ЈН 15-11 , 

а треба да стоји Д-15-37-добра-дидактичка средства и играчке за реализацију 

васпитно-образовног рада           
                        

  Уз овај допис прилажемо измењену страну 41 која чини саставни део конкурсне 

документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.   

 

3. страну 8: Измена се односи на тачку 5) (Додатни услови из члана 76. ЗЈН) је тражено да 

се попуни ОБРАЗАЦ 2 списак испоручених добара са ПДВ-ом, код нас у документацији је 

дошло до техничке грешке где наводимо да се попуни ОБРАЗАЦ4, а треба да стоји 

ОБРАЗАЦ 2.  
 

Уз овај допис прилажемо измењену страну 8 која чини саставни део конкурсне документације 

и које замењују првобитну страну означену истим бројем.   

 

4. страну 9: Измена се односи на  напомену у којој се наводи „Под добрима истоврсним 

предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње 

,вешераје,угоститељске објекте и сл .“ Овим путем напомињемо да је цела напомена 

остала превидом од претходног текста и да не треба да постоји 

 



Уз овај допис прилажемо измењену страну 8 која чини саставни део конкурсне 

документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.   

 

 

                                                                                                        

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


