
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Матични број: 08002096    ПИБ: 101161154 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      
БРОЈ: I-125-3-1/16 
ДАНА: 28.06.2016. године        
З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 
 
      
  На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.1/16 за 
набавку добра – гасног уља за грејање школе, од стране наручиоца доноси се 
 
 
 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности: 

 добра – гасног уља за грејање школе 
 (јавна набавка бр.1.1.1/16) 

 
 
1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:  
Основна школа „Ђура Јакшић“ Зрењанин, 23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а,  
ПИБ:101161154, МАТИЧНИ БРОЈ:08002096 
 www.osdjurajaksic.edu.rs  
 
2. Врста Наручиоца: Установа. 
 
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.  
 

4. Врста предмета јавне набавке: добра, 09135100 -  лож уље. 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1/16 је набавка добра–гасног уља за 
грејање школе 
 
5. Измене и допуне конкурсне документације:  
 
5.1. У конкурсној документацији на страни 2/31 на крају постојеће табеле садржаја 
конкурсне документације иза реда: „ 

X Образац трошкова припреме понуде 31 
додаје се нов ред који гласи: 

XI Обрасци меничног овлашћења 32-33 
„ 
 

 

e-mail: atr@osdjurajaksic.edu.rs 

sajt: www.osdjurajaksic.edu.rs 

23000 Zrewanin 
Cara Du{ana 80a; 
 Tel: 023/ 566-208 
          511-304 

 



5.2. У конкурсној документацији у делу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“, на 
страни 3/31 у тачкама 5. и 6. и на страни 11/31 мењају се датуми и сада гласе: 
 

„Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за 

подношење понуда је 06.07.2016. године до 10,00 часова.  

 
и 

„Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 06.07.2016. године у 10,15 

часова.“. 

 
и 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
06.07.2016. године до 10,00 часова. „.    
 
 

5.3. У конкурсној документацији иза дела: „X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ” 
иза стране 31/31 додајју се стране 32 и 33  са обрасцима меничног овлашћења који су 
били изостављени и то: 
 

„ 

XI  ОБРАСЦИ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  

 
           1. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде
    

ДУЖНИК:__________________________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ:_________________________________ 

Текући рачун: ______________________________________________________ 

Код банке: _________________________________________________________ 

 

 

 

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника сопствене менице - 

КОРИСНИК:  _______________________________________________________ 
 

 

 Предајемо Вам 1 (једну) регистровану сопствену меницу, 
серије________________ и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ од __________________ (10% од уговорене 
вредности са ПДВ) за Јавну набавку мале вредности бр.1.1.1/16 за набавку добра 
– гасног уља за грејање школе, у свему према конкурсној документацији по позиву 
дел. бр. I-125/16, а по основу гаранције за озбиљност понуде са роком важности 
30 дана дужим од рока важења понуде. 
 Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и 
неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих 
рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред 
чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 
због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 



 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 
основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
__________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у 
картону депонованих потписа код наведене банке.  
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
  

Датум и место издавања                     М.П.              Дужник-издавалац менице 

        овлашћења          

                                                              

______________________                                               ______________________ 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 
                  2. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 
  

ДУЖНИК:__________________________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ:_________________________________ 

Текући рачун: ______________________________________________________ 

Код банке: _________________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника сопствене менице - 

КОРИСНИК:  _______________________________________________________ 
 Предајемо Вам 1 (једну) регистровану сопствену меницу, 
серије________________ и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ од __________________ (10% од уговорене 
вредности са ПДВ) за Јавну набавку мале вредности бр.1.1.1/16 за набавку добра 
– гасног уља за грејање школе, у свему према конкурсној документацији по позиву 
дел. бр.I-125/16, а по основу гаранције за добро извршење посла са роком 
важности 30 дана од дана истека уговора. 
 Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и 
неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих 
рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред 
чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 
због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 
основу за наплату. 



 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
__________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у 
картону депонованих потписа код наведене банке.  
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
  

Датум и место издавања                     М.П.              Дужник-издавалац менице 

        овлашћења          

                                                              

______________________                                               ______________________ 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица 
„ 
 
 
5.4. Утврђује се да измењена и допуњена конкурсна документација уместо првобитно 31 
стране сада има укупно 33 стране и утврђује се њен пречишћен текст. 
 
5.5. Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено. 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Пречишћен текст конкурсне документација, односно текст 
Измена и допуна 1 може се преузети на порталу управе за јавне набавке и на интернет 
страници наручиоца: www.osdjurajaksic.edu.rs. 
 

7. Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је продужен и сада гласи: 
06.07.2016. године до 10,00 часова, а отварање понуда је 06.07.2016. године у 10,15 
часова. 
 
8. Лице за контакт:  
- Јасмина Мијатов, секретар школе. 
 
  
 

Комисија за јавну набавку бр.1.1.1/16 
 
 


