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Б е о г р а д 
 
ПРЕДМЕТ: Измене у отвореног поступка са оквирним споразумом за набавку добара: 
Набавка делова, потрошног материјала и опреме за пловила, бродске и ванбродске моторе, 
са услугом уградње, ЈН број 210/17 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15“), достављамо Вам измене  у отвореног поступка са оквирним споразумом за набавку 
добара: Набавка делова, потрошног материјала и опреме за пловила, бродске и ванбродске 
моторе, са услугом уградње, ЈН број 210/17 

На страни 28 конкурсне документације у делу МЕСТО РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ брише 
се (Рок испоруке је 48 сати по пријему наруџбенице) и  

На страни 31 у члану 6. брише се (у року од 48 сати). 
 
Врши се измена  конкурсне докентације 
 

• у прилогу V - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - на старни 28 
• у прилогу VI- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - на страни  31 

 
У прилогу овог документа налезе се измењене напред наведене стране конкурсне 
документације које су  понуђачи у обавези да доставе уз понуду. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОВАЈ ОБРАЗАЦ КОРИСТИ СЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ПО УПУЋЕНОМ 
ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА КАДА СЕ ЈАВЕ ПОТРЕБЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПО 
ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ И ОН СЕ САДА НЕ ПОПУЊАВА 
 
Ред. 
број 

Опис Количина 
/ јед.мере 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност 

без 
ПДВ-а 

Износ  
ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1.       

2.       

3.       

Добављач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује понуђену цену, 
посебно исказује ПДВ, као и укупну цену са ПДВ. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _________________________ динара 
ИЗНОС ПДВ-а : ___________________________ динара 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом : ________________________ динара 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА:Плаћање се врши до 45 дана по извршеној испоруци и пријему 
појединачне фактуре,  а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник Републике Србије“);  
МЕСТО, РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:(_________) дана по пријему наруџбенице. Рок 
испоруке је битан елемент наруџбенице. Наручилац има право на наплату пенала у висини од 2 
‰ (два промила) уговорене вредности за сваки дан кашњења, стим да укупна вредност пенала не 
прелази 10% уговорене вредности. Добављач се обавезује да добра испоручује сукцесивно у 
објектима МУП-а, по писаном захтеву Наручиоца (путем maila, факса или на други одговарајући 
начин),према динамици и количини коју одреди Наручилац, у току целог периода важења 
Оквирног споразума; 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Минимум 60 дана од дана отварања понуде. 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 60 
данаод дана отварања понуде);  
Критеријум рангирања понуда 
Све прихватљиве понуде биће рангиране према критеријуму најнижа понуђена цена.  
Оквирни споразум биће закључен на основу ранг листе са свим Понуђачима чија понуда буде 
оцењена као прихватљива. Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену 
вредност из понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног  понуђача који је понудио 
дужи рок важења понуде. 
 
НАПОМЕНА: Образац се не попуњава.Наручилац рок почетка испоруке добара уноси у 
дати образац у зависности од указане потребе за њима. Дати образац понуђач само 
потпише и печатира као знак да је сагласан са истим. 

 
Место и датум      Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2017. године             ____________________________ 
              (потпис и печат овлашћеног лица) 
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достављање понуда, у складу са роковима дефинисаном у Закону о јавним набавкама водећи 
рачуна о жалбеном року. 
Добављачи могу Наручиоцу доставити приговор на Одлуку о издавању наруџбенице у року од 2 
(два) дана од дана објављивања Одлуке, на коју ће Наручилац доставити одговор. Уколико неко од 
Добављача, у року од 5 (пет ) дана од дана објављивања Одлуке уложи благовремени Захтев за 
заштиту права, Наручилац ће застати са извршењем наруџбенице и донети одлуку поводом 
уложеног захтева. 
Уколико изабрани Добављач није у могућности да изврши захтевану испоруку добара из било ког 
разлога, дужан је одмах или најкасније до 2 (два) дана од појаве разлога за одустајање, писаним 
путем да извести наручиоца, који ће упутити позив следеће рангираном добављачу, па уколико и 
добављач 2 (два)  не може да изврши предмет набавке, корисник ће упутити позив добављачу 3 
(три) и тако редом. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Плаћање се врши у року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему појединачне фактуре,  а 
након извршеног квалитативног и квантитативног пријема („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]. 

Добављач се обавезује да рачун о извршеној испоруци достави Наручиоцу путем поште или 
лично преко писарнице Наручиоца.  

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
Добављач се обавезује да добра испоручује сукцесивно у објектима МУП-а, по писаном захтеву 
Наручиоца (путем maila, факса или на други одговарајући начин),према динамици и количини 
коју одреди Наручилац, у току целог периода важења Оквирног споразума. 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Оквирног споразума, односно најкасније у 
року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума, достави бланко 
соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне. 
Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Добављач 
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
Добављача. 
Меница се држе код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се 
враћа истом.  
Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи још 30 
(тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Наручилац ће уновчити датеменице уколико: Добављач 1, ____(попуњава Наручилац),не буде 
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не закључи  
Наруџбеницу у складу са овим Оквирним споразумом. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
Уколико Добављач  коме је издата наруџбеница не изврши уговорену обавезу у уговореном року, 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ ( два промила) укупне цене 
конкретне обавезе с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене 
конкретне наруџбенице.    
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