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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Управљивих L2 свичева за потребе организационих јединица 
РФЗО бр. 404-22-103/15-23 
 

Захтевом број 08/3 број 404-2-27/15-7 од 06.11.2015. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Управљивих L2 свичева за потребе организационих 
јединица РФЗО бр. 404-22-103/15-23, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe: 
 

 „У члану 7 модела Уговора пише: Купац и Продавац су сагласни да се приликом испоруке 
добара која су предмет овог уговора, у организационој јединици Купца изврши квалитативна и 
квантитативна контрола испоручених добара, о чему ће се сачинити записник који потписују присутни 
представници обе уговорне стране. 

Записници из става 1. овог члана чине обавезну пратећу документацију уз испостављени 
рачун Продавца. 

Купац и Продавац су сагласни да на основу записника из става 1. овог члана представници 
обе уговорне стране изврше коначну примопредају добара која су предмет овог уговора у целости, о 
чему ће се сачинити записник, који потписују присутни представници обе уговорне стране. 

 
Да ли је за Купца прихватљиво да представник Продавца који ће потписати записник о 

примопредаји, буде представник курирске службе коју ће Продавац ангажовати за испоруку добара 
организационим јединицама и са којом има Уговор о испоруци?“ 

 
 Одговор: 

 
Представник продавца, или представник курирске службе,  који испоручује добра је дужан да 

приликом испоруке добара достави Наручиоцу 3 примерка отпремнице и 3 примерка, потписаног и 
печатираног од стране Продавца, Записника о квантитативној и квалитативној контроли испоручених 
добара. 

 
Отпремницу одмах потписује лице одређено за пријем испоручених добара у организационој 

јединици Наручиоца, након чега два примерка враћа представнику продавца или представнику 
курирске службе. 

 Записник о квантитативној и квалитативној контроли испоручених добара ће лице одређено 
за пријем испоручених добара у организационој јединици Наручиоца, потписати најкасније у року од 3 
дана од дана испоруке, након чега два примерка враћа Продавцу. 

 
Продавац је у обавези уз испостављени рачун достави Купцу по један примерак отпремнице и 

Записника о квантитативној и квалитативној контроли испоручених добара са свих локација на које је 
испоручио наведена добра, а све у складу са Дистрибутивном листом из КД.  

 
Наручилац у складу са наведеним врши измену КД у члану 7 модела Уговора на страни 30, па 

уместо текста: 
 
„Купац и Продавац су сагласни да се приликом испоруке добара која су предмет овог уговора, 

у организационој јединици Купца изврши квалитативна и квантитативна контрола испоручених 
добара, о чему ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне стране. 

 
Записници из става 1. овог члана чине обавезну пратећу документацију уз испостављени 

рачун Продавца. 
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Купац и Продавац су сагласни да на основу записника из става 1. овог члана представници 
обе уговорне стране изврше коначну примопредају добара која су предмет овог уговора у целости, о 
чему ће се сачинити записник, који потписују присутни представници обе уговорне стране. 

 
Записник из става 3. овог члана чини обавезну пратећу документацију уз испостављени рачун 

Продавца.“ 
 
сада стоји текст 
 
„Купац и Продавац су сагласни да се приликом испоруке добара која су предмет овог уговора, 

у организационој јединици Купца изврши квантитативна контрола испоручених добара, на основу које 
ће лице задужено за пријем испоручених добара, потписати отпремницу. 

 
Купац и Продавац су сагласни да ће се најкасније у року од 3 дана од дана испоруке добара 

који су предмет овог уговора у организационој јединици Купца извршити квантитативна и 
квалитативна контрола испоручених добара, о чему ће се сачинити записник који потписују 
представници обе уговорне стране. 

 
Продавац је дужан да уз испостављени рачун достави Купцу по један оригиналан примерак 

отпремнице и записника из става 2. овог члана. 
 
Купац и Продавац су сагласни да на основу записника из става 2. овог члана представници 

обе уговорне стране изврше коначну примопредају добара која су предмет овог уговора у целости, о 
чему ће се сачинити записник, који потписују представници обе уговорне стране. 

 
Записник из става 3. овог члана чини обавезну пратећу документацију уз испостављени рачун 

Продавца.“ 
 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеном изменом и 
Обавештење о продужењу рока на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници. 
 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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