
Агрономки факултет у Чачку 
Цара Душана бр. 34,Чачак 
Број: 1029/1 
19. 06. 2020.године 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 
124/12, 14/2015и 68/2015) комисија сачињава  

 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Јавна набавка добара 
Угаљ, ЈНМВ 3-1/2020 

У следећем: 
 
1. На страни 1/27 конкурсне документације: 

 
Крајњи рок за достављање понуда: 26. јун. 2020. године до 1200 часова 

Понуде доставити на адресу : 
Установа: Агрономски факултет у Чачку  
Место: Чачак , улица Цара Душана бр. 34 

Јавно отварање понуда, обавиће се 
у просторијама Факултета 

26. јуна. 2020.године у 1230 часова 

 
Мења се и гласи: 
 
Крајњи рок за достављање понуда: 29. јун. 2020. године до 1200 часова 

Понуде доставити на адресу : 
Установа: Агрономски факултет у Чачку  
Место: Чачак , улица Цара Душана бр. 34 

Јавно отварање понуда, обавиће се 
у просторијама Факултета 

29. јуна. 2020.године у 1230 часова 

 
2.На страни  10/27 конкурсне документације: 
 

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
26.06. 2020. године до 12:00часова. 

- Отварање понуда је 26.06.2020. године у 12,30 часова, у просторијама наручиоца 
-  

Мења  се и гласи: 
 

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29.06. 2020. године до 12:00часова. 

- Отварање понуда је 29.06.2020. године у 12,30 часова, у просторијама наручиоца 
 

ђ. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора; 

Мења  се и гласи: 
 

ђ. печатом оверен и потписан модел уговора; 



3.На страни 23/27 конкурсне документације: 
 
 

Члан 5. 

Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца. На писмени захтев купца 

мерење се може извршити на најближој ваги железнице или другог правног лица с тим што у том 

случају трошкове мерења сноси купац. 

Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља 

достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се 

рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да неуредне 

и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати. 

 Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у 

случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације. 

У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање рекламираних 

количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно договора 

уговорних страна о начину решења проблема. 

 
Мења  се и гласи: 

 
 

Члан 5. 

Количина испорученог угља утврђује се на ваги продавца.  

Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља 

достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се 

рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да неуредне 

и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати. 

 Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у 

случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације. 

У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање рекламираних 

количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно договора 

уговорних страна о начину решења проблема. 

 
 
 
 
 
 
 



4.На страни 24/27 конкурсне документације: 
 
 

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

Мења  се и гласи: 
 

Напомена: модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора 

 
 

 
 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 3-1/2020 
 


