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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 
011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 
ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –отворени постпак за јавну 
набавку добра - Куповина намештаја за потребе опремања објеката Предшколске установе 
„11.април“ обликована у две партије , број ЈН 13-108-00 
 
На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) 
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара 
– Куповина намештаја за потребе опремања објеката Предшколске установе „11.април“ 
обликована у две партије , број ЈН 13-108-00. 
 
-Измена Конкурсне документације се односи на модел (Партија I)- уговор о купопродаји 
намештаја опште намене и модел (Партија II)-уговор о купопродаји намештаја за васпитно 
образовни рад (дидактичка средства) 
 
-Извршене су следеће измене: 
 
1. Модел (Партија I)- уговор о купопродаји намештаја опште намене  :  
 

 а)  на страни 49 члан 7.  (средства обезбеђења) мења се и гласи:  
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања овог 
Уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на 
први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока 
за коначно извршење набавке у целости. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 
5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), која мора имати клаузулу да је неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од 
уговореног гарантног рока , продавац је дужан да достави у тренутку испоруке и монтаже 
добара у целости, тј. када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 

Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може 
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе. 

У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује 
средство фонансијског обезбеђења из става 1.  и 2. овог члана.  

 
б) на страни 51 члан 13. став 3 (раскид уговора) мења се и гласи: 
Отказни рок износи 15 дана од дана пријема писмене изјаве о раскиду уговора. 
 

в) на страни 51и 52 члан 17.  (прелазне и завршне одредбе) мења се и гласи:  
 Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране . 
            

2. Модел (Партија II)- уговор о купопродаји намештаја за васпитно образовни рад 
(дидактичка средства)



 
 

а)  на страни 55  члан 7.  (средства обезбеђења) мења се и гласи:  
 

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања овог 
Уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на 
први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока 
за коначно извршење набавке у целости. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 
5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), која мора имати клаузулу да је неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од 
уговореног гарантног рока , продавац је дужан да достави у тренутку испоруке и монтаже 
добара у целости, тј. када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 

Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може 
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе. 

У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује 
средство фонансијског обезбеђења из става 1.  и 2. овог члана.  

 
б) на страни 57 члан 13. став 3 (раскид уговора) мења се и гласи: 
 
Отказни рок износи 15 дана од дана пријема писмене изјаве о раскиду уговора 
 
в) на страни 57 и 58 члан 17.  (прелазне и завршне одредбе) мења се и гласи:  

 

 Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране .  

 

-Уз овај допис прилажемо измењене стране: 49, 51 и 52 модела (Партија I)- уговор о 
купопродаји намештаја опште намене и измењене стране:55, 57 и 58  модела (Партија II.)-
уговор о купопродаји намештаја за васпитно образовни рад (дидактичка средства). 
 

 

 
                                                                                                         Председник комисије 
                                                                                                   Влајко Томашевић,дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Страна 49 од 144 

Представници купца и продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем по 
приспећу и монтажи добара која су предмет Уговора на локацији на којој се врши испорука, и 
потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему. 
      Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други 
квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене 
у отпремним документима, представници купца и Продавца ће недостатке записнички 
констатовати. 
      Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или 
замени добро које је предмет уговора на коме су утврђени и записнички констатовани 
квалитативни недостаци у року од 5 радних дана од дана записничког констатовања 
недостатака. 

             За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 
                 

                                            КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
Члан 6. 

   Испоручена добра мора задовољити прописане услове квалитета. 
            Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити неоштећена, 
неупотребљавана, са техничким карактеристикама  у складу са техничком спецификацијом која је 
саставни део понуде продавца и у складу са овим уговором, у супротном Продавац је сагласан да 
Купцу надокнади сву претпљену штету која услед тога настане. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања овог 
Уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први 
позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење набавке у целости. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од 
укупне вредности уговора (без ПДВ-а), која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и 
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока , продавац је дужан да достави у тренутку испоруке и монтаже добара у целости, 
тј. када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 

Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може 
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе. 

У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује средство 
фонансијског обезбеђења из става 1.  и 2. овог члана.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

Продавац за испоручена добра даје општи  гарантни рок од _______месеци (минимум 24 
месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року отклони о свом 
трошку.  
 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке и монтаже добра у целости и  потписивања од 
стране уговорних страна Записника о квалитативном и квантитативном пријему, тј. од датума 
када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.
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је саставни део овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози делатност наручиоца; 
2)да испоручи добра из члана 1 овог закона овог уговора у року и на начин утврђеним у члану 4 овог 
уговора 
3)да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.  
4)да гарантује Купцу за ивршење уговорених обавеза од стране подизвођача  

 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

                                                                                  Члан 12. 
     Купац се обавезује: 
1) да Продавцу омогући испоруку добара; 
2) да Продавцу уредно плати цену, на начин и роковима ближе одређеним одредбама овог уговора; 
3) да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.  

 
РАСКИД УГОВОРА 

                                                                Члан 13. 
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени рок или квалитет или количину 
испоруке,  Купац може раскинути Уговор.  
Купац може раскинути Уговор уколико Продавац не поштује одредбе овог Уговора.  

Отказни рок износи 15 дана од пријема писмене изјаве о отказу уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној 

страни надокнадити штету. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

 Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност 

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора 

 
Члан 15. 

 На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим односима. 

Члан 16. 
 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није могуће,  

признају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

 

Члан 17. 

 

 Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране . 
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Члан 18. 

 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

                                    
  

 

   ЗА  ПРОДАВЦА                                                                              ЗА КУПЦА 
                                                                                                                          
        
                                                                                   
       директор                                                                                    Маја Стефановић, директор
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Представници купца и продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем по 
приспећу и монтажи добара која су предмет Уговора на локацији на којој се врши испорука, и 
потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему. 
      Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други 
квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине наведене 
у отпремним документима, представници купца и Продавца ће недостатке записнички 
констатовати. 
      Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или 
замени добро које је предмет уговора на коме су утврђени и записнички констатовани 
квалитативни недостаци у року од 5 радних дана од дана записничког констатовања 
недостатака. 

             За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 
                                                             

КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
Члан 6. 

   Испоручена добра мора задовољити прописане услове квалитета. 
            Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити неоштећена, 
неупотребљавана, са техничким карактеристикама  у складу са техничком спецификацијом која је 
саставни део понуде продавца и у складу са овим уговором, у супротном Продавац је сагласан да 
Купцу надокнади сву претпљену штету која услед тога настане. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 7. 

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања овог 
Уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први 
позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење набавке у целости. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од 
укупне вредности уговора (без ПДВ-а), која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и 
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока , продавац је дужан да достави у тренутку испоруке и монтаже добара у целости, 
тј. када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 

Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може 
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе. 

У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује средство 
фонансијског обезбеђења из става 1.  и 2. овог члана.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

 

 Продавац за испоручена добра даје општи  гарантни рок од _______месеци (минимум 24 
месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року отклони о свом трошку.  
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који је саставни део овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози делатност 
наручиоца; 
2.да испоручи добра из члана 1 овог закона овог уговора у року и на начин утврђеним у члану 4 
овог уговора 
3.да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.  
4.да гарантује Купцу за ивршење уговорених обавеза од стране подизвођача  

 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

                                                                                   
         Члан 12. 

     Купац се обавезује: 
1.да Продавцу омогући испоруку добара; 
2.да Продавцу уредно плати цену, на начин и роковима ближе одређеним одредбама овог 
уговора; 
3.да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.  
 

РАСКИД УГОВОРА 
                                                                 

      Члан 13. 
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени рок или квалитет или количину 
испоруке,  Купац може раскинути Уговор.  
Купац може раскинути Уговор уколико Продавац не поштује одредбе овог Уговора.  

Отказни рок износи 15 дана од пријема писмене изјаве о отказу уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној 

страни надокнадити штету. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

 Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност 

уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора 

 
Члан 15. 

 На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим односима. 

 
Члан 16. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није могуће,  

признају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 17. 

 

Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране .
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Члан 18. 

 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку 

уговорну страну. 

   
ЗА  ПРОДАВЦА                                                                                     ЗА КУПЦА 
                                                                                                                          
        
                                                                                   
       директор  
                                                                                                      Маја Стефановић, директор 
 
 
 
 
 
 


