
 

 

Дел.бр. 2920/4-1 

Датум: 28.05.2018. 

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– јавна набавка -  добра- 

Материјал за одржавање зграда - Број јавне набавке   18-01 

 

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 . 
 

1. 

 

      На страни 43 стоји:  

Члан 10. 

 

                        Продавац се обавезује да Наручиоцу достави  

- у року од 8 дана од дана потписивања уговора – сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати 

клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок 

важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе,  и   

- менично овлашћење, 

- копију депо картона, 

- копију захтева за регистрацију менице у регистру НБС. 

 

У тренутку примопредаје добара преда сопствену бланко меницу, за отклањање 

    недостатака у гарантном року, у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, и роком 

важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

     -Менично писмо – овлашћење 

  - Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

  - Захтев  о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије (копија) 

 

          У случају да Добављач не изврши, потпуно или делимично, своје обавезе из овог Уговора, 

Наручилац ће позвати Добављача да изврши своје обавезе у складу са Уговором у примереном 

року који одреди Наручилац.  

    Уколико ни у накнадно одређеном року Добављач не изврши своје обавезе, Наручилац ће 

реализовати меницу. 

 

 

   На страни 43  треба да стоји:  

Текст Уговора је остао исти, само је изостављен члан 11( написан је у склопу 

члана 10) 

 
Члан 10. 

 



                        Продавац се обавезује да Наручиоцу достави  

- у року од 8 дана од дана потписивања уговора – сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати 

клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок 

важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе,  и   

- менично овлашћење, 

- копију депо картона, 

- копију захтева за регистрацију менице у регистру НБС. 

 

У тренутку примопредаје добара преда сопствену бланко меницу, за отклањање 

    недостатака у гарантном року, у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, и роком 

важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

     -Менично писмо – овлашћење 

  - Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

  - Захтев  о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије (копија) 

 

Члан 11. 

          У случају да Добављач не изврши, потпуно или делимично, своје обавезе из овог 

Уговора, Наручилац ће позвати Добављача да изврши своје обавезе у складу са Уговором у 

примереном року који одреди Наручилац.  

    Уколико ни у накнадно одређеном року Добављач не изврши своје обавезе, Наручилац ће 

реализовати меницу. 

 

 

    

 

                                

                                                                                                     Комисија за јавну набавку 


