
 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПАХУЉИЦЕ“ 
Број: 
Датум:10.01.2018.године 
Брус 
 
 
 
              На основу члана 54.став12.и  члана 63.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник 
РС“бр.124/12,14/15 и 68/15)Комисија за јавну набавку доноси 
 
 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 
 

Конкурсне документације за јавну набавку добара-намирнице за припремање хране деци, 
бр.набавке ЈНМВ 1.1.1/2018, Партија 6-Хлеб 

 
извршене дана 10.01.2018.године 

 
 
          Конкурсна документација  за јавну набавку добара-намирнице за припремање хране 
деци,бр.набавке ЈНМВ 1.1.1/2018, Партија 6-Хлеб мењасе у следећем: 
 
1.У Моделу уговора,у члану 11.на страни 34,мења се став 1.и сада гласи: 
 
          „ Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница  и важи до краја 
2018.године. „ 
 
           Све остале одредбе Конкурсне документације остају непромењене. 
 
           Ове Измене Конкурсне документације биће објављене  на Порталу јавних набавки и инернет 
стараници Наручиоца дана 10.1.2018.године,као и Конкурсна документација са изменама. 
 
 
 
 
                                                                                          ПредседникКомисије за јавну набавку 
                                                                                                    Јасминка Тодоровић 
 
 
 
Страна 34  Конкурсне документације сада гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања  
Записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.  
           Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац 
може уложити рекламацију с тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет 
рекламације у циљу замене добара.  
           Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни 
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице 
Добављача, с тим што се оригинално паковање не отвара већ се евидентира број који је назначен на 
транспортном пакету.  
            Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се 
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати .  
           Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног и квантитавног пријема добара утврди 
да су испоручена добра одговарајућа, потписује отпремницу чиме констатује да је извршен квантитавни 
и квалитативни пријем испоручених добара.  
 

ВИША СИЛА 
Члан 9. 

          Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у одређеним случајевима који су 
наступили независно од воље уговорних страна. 
          Настале околности, независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 
предвидети,избећи нити отклонити њихове последице, сматраће се случајевима више силе који 
ослобађају од одговорности, уколико су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово 
делимично или потпуно извршење. 
          Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време 
закључења уговора, настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне 
стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано 
тражити и очекивати од стране која је погођена вишом силом. 
         Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или 
на други поверљив начин да обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, 
односно о наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 10. 

           Ако Добављач не испоручи добра у количинама траженог квалитета и у року предвиђеном у 
требовању Наручиоца и тиме доведе у питање техничко-технолошки процес рада Наручиоца, Наручилац 
ће зарачунавати пенале у износу од 1% цене дате за добра из спецификације чија испорука касни за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити 
максимално 10% од укупно уговорене цене.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11. 

            Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница  и важи до краја 
2018.године.  
          Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене  
морају бити сачињене у писаној форми.  
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