
Република Србија 

ОШ „Краљ Александар I“ 

Горњи Милановац“ 

Дел. број: 1679 

Датум: 18.11.2019. године 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија Наручиоца сачињава 

 

II измену конкурсне документације 

за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне потребе , редни бр. 

1.1.3 

 
Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне 

потребе, редни бр. 1.1.3, врши измену Конкурсне документације, тако што се мења Део 6. 

Документације, модел уговора, страна 33., члан 7. у делу који се односи на средство финансијског 

обезбеђења, тако да ће уместо банкарске гаранције за добро извршење посла, средство 

финансијског обезбеђења бити меница за добро извршење посла, a у свему осталом Конкурсна 

документација остаје неизмењена. 

 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 7 дана пре истека рока за 

подношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона 

о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 Нови рок за подношење понуда је 27.11.2019. године до 12:00 часова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације. 

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне 

документације. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се мењати ни по ком 

основу током извршења уговора. 

У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови Испоручиоца. 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

Плаћање се врши  на рачун  Испоручиоца  број____________ код 

 _________________банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, 

УПИСАТИ  БРОЈЕВЕ  РАЧУНА  СВИХ  ЧЛАНОВА  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА,  уколико  је уговором 

између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши на више различитих рачуна). 

Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу по динамици утврђеној у 

Понуди, односно у року од календарских дана од дана потписивања уговора. 
 

Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме, оверених 
гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано 

потписаног Записника о примопредаји опреме - добара. 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који 

су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације, а у 

супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане. 

Члан 6. 

Испоручилац је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно стандардима који 

важе за наведена добра. 

Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин 

обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 

ускладиштењу. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди Наручилац 

приликом споруке од стране Испоручиоца. 

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију доставити 

Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог 

недостатка. 

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације изврши исправку и 

испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара, тј. отклони недостатке, о 

свом трошку. 

Члан 7. 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Меницу за добро извршење посла 

 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име 

гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а и да 

иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз  

меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за 

добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на  начин 

предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 Напомена: Приликом закључења уговора понуђач коме је додељено више партија, може да приложи 

једну меницу за добро извршење посла и за све партије које су предмет уговора, а може да поднесе и 

менице за сваку партију посебно. 


