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Број: 2040 

Датум: 17.04.2018.г. 

 

 

 

 

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2 

За јавну набавку мале вредности добара бр. 04/2018 –  

Пумпе за водоснабдевање 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

 

Конкурсна документација се мења у Поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 10. ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  

ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА, став 5 

 

који гласи:  

 

Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје предмета јавне набавке 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање 

грешака у гарантном року. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 

(пет) дана дужи од гарантног рока за последње испоручено добро у време трајања  

уговора Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао 

да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 

мења се и сада гласи: 

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање 

грешака у гарантном року. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 

(пет) дана дужи од гарантног рока за последње испоручено добро у време трајања  

уговора Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао 

да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 

 

Такође, конкурсна документација се мења у Поглављу VII  МОДЕЛ  УГОВОРА, члан 7. 
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који гласи:  

Члан 7. 

Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора, преда Купцу бланко 

сопствену меницу са меничним овлашћењем, као обезбеђење за добро извршење посла, 

у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од 

рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о 

јавној набавци. 

 

Продавац се обавезује да приликом примопредаје предметних добара преда Купцу 

бланко сопствену меницу  са меничним овлашћењем као обезбеђење за отклањање 

грешака у гарантном року у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ- а. Рок важења 

менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за последње испоручено добро у 

време трајања  уговора. Купац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном 

року у случају да продавац не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 

мења се и сада гласи: 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора, преда Купцу бланко 

сопствену меницу са меничним овлашћењем, као обезбеђење за добро извршење посла, 

у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од 

рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о 

јавној набавци. 

 

Продавац се обавезује да у тренутку  закључења овог Уговора преда Купцу бланко 

сопствену меницу  са меничним овлашћењем као обезбеђење за отклањање грешака у 

гарантном року у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ- а. Рок важења менице 

мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за последње испоручено добро у време 

трајања  уговора. Купац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да продавац не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 

документације бр.1907 од 10.04.2018.г.која је објављена на Порталу јавних набавки 

10.04.2018.г. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                    

                                             

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Прилог: 

Измењени образац VII  МОДЕЛ  УГОВОРА 
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VII  МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

У Г О В О Р 

о купопродаји пумпи за водоснабдевање 
  

 

Закључен дана____________2018.г. између:  
ЈКП „ Горњи Милановац“ Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића бр.23 , кога 
заступа  в.д. директор Иван Лазић, дипл.ецц ( у даљем тексту: Купац) 
и 
.................................................... са седиштем у    .................................................   ,  
улица   ....................................................  , кога заступа Директор  
........................................... ( у даљем тексту: Продавац), 
 
Опционо 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, 
уколико понуђач не наступа самостално) 
 
Подаци  о Купцу:                                                             Подаци о Продавцу: 
ПИБ:                                  101884856 ПИБ: 
Матични број:                    07192819 Матични број: 
Број рачуна:                      150-617-33     Број рачуна: 
Телефон:                          032/716-910            Телефон: 
Телефакс:                        032/716-902 Телефакс: 

Е-маил:              komunalno@jkpgm.rs 
 

Е-маил: 

 
Основ уговора: 
Број  јавне набавке  ЈН МВ добара бр 04/2018   
 
Број и датум одлуке о додели Уговора  
 
Понуда изабраног понуђача бр.             од  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 

Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог Уговора купопродаја пумпи 
за водоснабдевање за потребе ЈКП „Горњи Милановац“, на основу спроведене 
јавне набавке мале вредности добара бр. 04/2018, у свему према понуди 
продавца бр. _________ од ___________2018. г. и техничкој спецификацији из 
конкурсне документације купца, који су саставни део овог Уговора.  
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ЦЕНА 

Члан 2. 

 

Купопродајна цена је обострано уговорена између продавца и купца и износи 
____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________ 
динара са ПДВ-ом, у свему како је наведено у понуди  продавца 
бр.____________ од ____________________, која је саставни део овог уговора. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 
 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су предвиделе да плаћање буде  вирманом у року од 45 дана 
од дана пријема рачуна.  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2019) биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 
финансијском плану за 2019.г. 
У фактури коју продавац испоставља купцу, продавац је дужан  да се позове на 
број и датум предметног уговора, који је основ за фактурисање. 

  
 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

 

Испорука пумпи за водоснабдевање  ће се вршити сукцесивно у току године, у 
складу са потребама купца, на основу писменог захтева купца.  Продавац се 
обавезује да предметна добра испоручи у року од ________ дана (максимално 
45 дана) од дана пријема захтева.  
Место испоруке добара је магацин купца (ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац, ул.Војводе Мишића бр.23). 

   

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА РОБЕ 

Члан 5. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну 
примопредају добра из члана 1. овог Уговора о чему се сачињава записник који 
потписују представник купца и представник продавца. Приликом примопредаје 
преставници купца су дужни да робу прегледају и да своје примедбе о 
видљивим недостацима одмах саопште продавцу. Продавац је дужан да 
уколико је то могуће одмах отклони недостатак, односно уколико то није могуће 
у року од наредних 5 дана. 
Купац има право на рекламацију квалитета испоручених добара - одмах након 
пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману 
испорученог добра. Недостатке по рекламацији Продавац ће отклонити у 
објективно најкраћем могућем року не дужем од 5 дана, а уколико недостатак 
буде такав да се не може отклонити или да квар оставља трајне последице, 
продавац је дужан да замени предметно добро новим-исправним. 
 

 

 



 

 

5/ 6 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 6. 

 

Гарантни рок за робу из члана 1. овог Уговора износи_________месеца  
(минимално 24 месеца). Гарантни рок почиње од дана  пуштања у рад пумпи. У 
оквиру тих рокова Продавац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у 
року од 5 (пет) радних дана у потпуности о свом трошку.  
  

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

 
Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора, преда Купцу 
бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем, као обезбеђење за добро 
извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дуже од рока за коначно извршење посла. Наручилац ће 
уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 
Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора преда Купцу 
бланко сопствену меницу  са меничним овлашћењем као обезбеђење за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од понуђене цене без 
ПДВ- а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за 
последње испоручено добро у време трајања  уговора. Купац ће уновчити 
меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да продавац не 
изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року.  
 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 

 

Уколико продавац  у уговореном року не  изврши  испоруку, обавезан је да за 
сваки дан закашњења плати купцу износ од 1% вредности појединачне 
испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5 % 
вредности појединачне испоруке. 
 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ И КОМУНИКАЦИЈА 

             

Члан 9. 

 

Одговорно лице купца за набавку по овом уговору је Милан Брковић. 
Сва питања, тражења и примопредаја између продавца и купца  у току 
извршења уговора, вршиће се преко овог лица. 
Међусобна комуникација ће се вршити у писаној форми на адресе из уговора 
или путем  e-mail. 
Свака  уговорна  страна  се  обавезује  другој  да  у  случају  промене  података  
за  комуникацију (овлашћеног лица или промене елекртронске адресе), 
обавести одмах другу страну.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

Уговорне стране могу једнострано раскинути овај уговор писменим путем, уз 
отказни  рок од 30 дана. 
Уговорне стране су се сагласиле и прихватиле да за све што није у овом 
уговору предвиђено, важиће одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна. 

Члан 12. 

 
Уговорне стране су сагласне да за све што није предвиђено овим Уговором 
важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 13. 

 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Чачку. 
 

Члан 14. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка од којих су 2 (два) за Купца и   2 (два) 
за Продавца. 

 

 

   ПРОДАВАЦ                                                                         КУПАЦ 

                                                                                ЈКП „Горњи Милановац“ 

                                                                                          в.д.директор 

                                                                                          Иван Лазић, дипл.ецц 

                       

                                           

 

                               

 

 


