
Број:    02/765-1 
Датум: 05.10.2016. године 

ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

За јавну набавку мале вредности добара 

                ЈН 51/16 – Канцеларијски материјал 

 

           На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши допуну конкурсне 

документације у јавној набавци мале вредности добара ЈН 51/16 – Канцеларијски 

материјал, по партијама. 

Наручилац врши допуну конкурсне документације: 

1.  у Поглављу број 6, страна 19.- Спецификација добара-структура цене са 

упутством како да се попуни, у виду напомене да се понуђач обавезује да уз 

понуду достави узорке добара. Допуна у том смислу гласи: 

„Напомена: Достављање узорака 

Понуђач је у обавези да за предметна добра достави узорке који одговарају понуди 

понуђача да би се утврдило да ли су у складу са спецификацијом и понудом, као и да 

би каснијим испуњењем Уговорних обавеза у погледу сукцесивних испорука добара 

за који је  закључен уговор се могло несумњиво утврдити да ће испорука предметних 

добра бити саобразна са достављеним узорцима. 

Достављени узорци ће бити враћени понуђачима по потписивању Уговора са 

изабраним понуђачем, док се изабраном понуђачу узорци добара враћају по коначној 

реализацији Уговора, односно истеку истог.“ 

 

2. Допуна се врши и у Поглављу број 7 Модела Уговора на страни број 22- члан 

7. у Моделу Уговора. Исти сада гласи: 

„Члан 7. 

„Квалитет канцеларијског материјала који је предмет овог уговора мора у потпуности 

да одговара траженим техничким карактеристикама из конкурсне документације и 

српским стандардима. 

Грешке у квалитету (рекламација) 

У случају утврђених недостатака у квалитету испоручених добара понуђач  је дужан 

да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Утврђивање недостатака се врши у складу са достављеним узорцима. 

Неотклањање недостатака у року из става 1 повлачи за собом одговорност 

добављача за једнострани раскид Уговора због неизвршења од стране Наручиоца.“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Приликом сачињавања конкурсне документације Наручилац није навео да је 

изабрани понуђач дужан да достави узорке, што је каснијим  разматрањем утврдио 

као битно и у том погледу извршио измену, односно допуну Конскурсне 

документације. 

         Остали делови Конкурсне документације остају непромењени. 

         Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН. 

         Измењени делови Конкурсне документације на сраницама бр. 19 и 22 се налазе у 

прилогу. Понуђачи су дужни да сачине понуду у складу са овом изменом и допуном. 

  

Комисија за јавну набавку ЈН 51/16 



 

 

 

 

56 Dnevnik blagajne kom 12     

57 Dnevni pazar A5 NCR  blok 24     

58 Baterije Durasel  AA - upakovane kom 2400     

59 Baterije Durasel  AAA - upakovane kom 1200     

60 Samolepljivi papiri za poruke u boji 

76mm x 76mm 

blok 70     

61 Trake za fis.kase - termo rolne 28x48 mm kom 360     

62 Trake za fis.kase - termo rolne 57x48 mm kom 50     

63 Trake za fis.kase - termo rolne 80x48 mm kom 50     

64  Registrator fascikla sa dva prstena 

debljine 3 cm 

kom 10     

65  Registrator fascikla sa dva prstena 

debljine 5 cm 

kom 10     

                                                                                     UKUPNO:     

                             

                                    Укупно без ПДВ-а              

   __________________ 

ПДВ                                                                  

___________________ 

                                                                               Укупно са ПДВ-ом  

                                                                               __________________                            

 
 

                                                            М.П.                                                     Име  и 

презиме овлашћеног лица 

________________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

________________________________ 

 

Понуђач је дужан да у колону 4 упише јединичну цену (по комаду) без пдв-а, у 

колону 5 јединичну цену (по комаду) са пдв-ом, у колону 6 резултат добијен 

множењем вредности цене без пдва (колона 4) и колоне 3 (количине), а у 

колону 7 резултат добијен множењем вредности цене са пдвом (колона 5) и 

колоне 3 (количине). 

Непопуњавање неке од позиција из понуде подразумева недостатaк конкретне 

понуде и иста ће бити одбијена. 

 

Напомена: Достављање узорака 

Понуђач је у обавези да за предметна добра достави узорке који одговарају понуди 

понуђача да би се утврдило да ли су у складу са спецификацијом и понудом, као и да 

би каснијим испуњењем Уговорних обавеза у погледу сукцесивних испорука добара 

за који је  закључен уговор се могло несумњиво утврдити да ће испорука предметних 

добра бити саобразна са достављеним узорцима. 

Достављени узорци ће бити враћени понуђачима по потписивању Уговора са 

изабраним понуђачем, док се изабраном понуђачу узорци добара враћају по коначној 

реализацији Уговора, односно истеку истог.“ 

 



Грешке у квалитету (рекламација) 

У случају утврђених недостатака у квалитету испоручених добара понуђач  је дужан 

да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Утврђивање недостатака се врши у складу са достављеним узорцима. 

Неотклањање недостатака у року из става 1 повлачи за собом одговорност 

добављача за једнострани раскид Уговора због неизвршења од стране Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  биће реализоване највише 

до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у 

складу са Планом набавки наручиоца.  

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог 

уговора, извршити потписивањем анекса уговора. 

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне 

стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни 

суд у Београду. 

 

Члан 10. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) примерка за Испоручиоца. 

Прилог 1. – Понуда Испоручиоца бр. _____________ од _______________. године и 

попуњена, потписана и оверена спецификација канцеларијског материјала из 

конкурсне документације. 

 

ЗА   ИСПОРУЧИОЦА                                                             ЗА   НАРУЧИОЦА  

 

  ____________________________                                       

______________________________                                                                                                                             

ДИРЕКТОР                                                                    В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА      

____________________________                  Прим. Др Снежана Костић 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 
 

 

 

 

 

 


