
Факултет техничких наука у Чачку 

Светог Саве 65,Чачак 

Број: 117-8/2018-7 

22. 05. 2018. године 

 

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

124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка добара 

Угаљ , ЈНМВ 8/2018 

У следећем: 

 

1. На страни 5/30 конкурсне документације у делу: 

 

2) да у току грејне сезоне 2018/2019 гарантује сукцесивну испоруку предметног угља 

по писменом захтеву наручиоца у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева 

Мења  се и гласи:  

 

2) да у току грејне сезоне 2018/2019 гарантује сукцесивну испоруку предметног угља 

по писменом захтеву наручиоца у року од 8 дана од дана пријема писменог захтева. 

 

2. На страни 7/30 конкурсне документације у делу: 

 

2) у току грејне сезоне 2018/2019 гарантује сукцесивну испоруку предметног угља по 

писменом захтеву наручиоца у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева. 

Мења  се и гласи:  

 

2) у току грејне сезоне 2018/2019 гарантује сукцесивну испоруку предметног угља по 

писменом захтеву наручиоца у року од 8 дана од дана пријема писменог захтева. 

 

3. На страни 10/30 конкурсне документације у делу: 

 
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара–  Угља за потребе Факултета техничких наука 

у Чачку ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 25. 05. 2018. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда биће истог дана 25. 05. 2018. године у 11:00 часова у просторијама 

Факултета техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 

Мења  се и гласи:  

 
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара–  Угља за потребе Факултета техничких наука 

у Чачку ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 31. 05. 2018. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда биће истог дана 31. 05. 2018. године у 11:00 часова у просторијама 

Факултета техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 

 



4. На страни 26/30 конкурсне документације у делу: 

 
 

Члан 3. 

Купац се обавезује да преузме уговорену количину угља у току грејне сезоне 

(најкасније до 15. 04. 2019. године) на утоварном месту продавца за камионски превоз 

који обезбеђује купац, возилима од 10 и више тона носивости, с тим да камион нема 

уграђене преграде.  

Уговорне стране сагласне су да при свакој испоруци и пре утовара угља у теретно 

возило, Превозник угља мора предати Продавцу оригинално овлашћење у писаној 

форми издато и оверено од стране овлашћеног лица Купца. 

Динамика испоруке уредиће се планом испоруке који ће се сачинити између купца и 

продавца при чему ће се водити рачуна о потребама купца тако да не дође до застоја 

или прекида обављања делатности купца као и о могућностима испоруке од стране 

продавца у појединим периодима грејне сезоне тј. важења овог уговора. 

Уговорне стране поштоваће утврђену динамику испоруке која се може мењати само 

услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети у тренутку 

закључења уговор,а  не зависе од воље уговорних страна. 

Мења  се и гласи:  

 

Купац се обавезује да преузме уговорену количину угља у току грејне сезоне 

(најкасније до 15. 04. 2019. године) на утоварном месту продавца за камионски превоз 

који обезбеђује купац, возилима од 10 и више тона носивости, с тим да камион нема 

уграђене преграде.  

Рок испоруке по писменом захтеву наручиоца за сваку појединачну испоруку угља не 

може бити дужи од __________ дана од дана пријема писменог захтева наручиоца од 

стране продавца. 

Уговорне стране сагласне су да при свакој испоруци и пре утовара угља у теретно 

возило, Превозник угља мора предати Продавцу оригинално овлашћење у писаној 

форми издато и оверено од стране овлашћеног лица Купца. 

Динамика испоруке уредиће се планом испоруке који ће се сачинити између купца и 

продавца при чему ће се водити рачуна о потребама купца тако да не дође до застоја 

или прекида обављања делатности купца као и о могућностима испоруке од стране 

продавца у појединим периодима грејне сезоне тј. важења овог уговора. 

Уговорне стране поштоваће утврђену динамику испоруке која се може мењати само 

услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети у тренутку 

закључења уговор,а  не зависе од воље уговорних страна. 

 

5. На страни 27/30 конкурсне документације у делу: 

 

Члан 7. 

Купац је дужан да изврши плаћање уговорених количина угља по утврђеној динамици 

пре преузимања односно авансно по издатој профактури. 

Изузетно од става 1. овог члана када се испорука врши пре плаћања купац је у обавези 

да испоручени угаљ плати вирманом у року од 8 дана од дана настанка дужничко 

поверилачког односа тј. даном утовара у превозно средство купца. 



Мења  се и гласи:  

 

Купац је дужан да изврши плаћање уговорених количина угља по утврђеној динамици 

пре преузимања односно авансно по издатој профактури. 

Рок плаћања је _____ дана, од дана пријема профактуре за наручену количину угља, на основу 

документа који испоставља понуђач, плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по пријему 

профактуре. 

 

6. На страни 27/30 конкурсне документације брише се : 

Члан 9. 

Уколико купац не изврши исплату испоручене количине угља у року предвиђеном у 

члану 7.став 2. овог уговора дужан је да плати законску затезну камату почев од дана 

падања у доцњу па до дана исплате . 

Обрачун камате врши се месечно а купац је дужан платити је у року од 3 дана од дана 

достављања рачуна. 

Продавац је овлашћен да од примљених уплата прво региструје обрачунату и доспелу 

камату. 

 

 

      Комисија за јавну набавку ЈНМВ 8/2018 

 


