
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 

Булевар војводе Бојовића 2 

11106 Београд 

Број: 2584-04/9 

Датум: 29.10.2019. године 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену и допуну конкурсне 
документације у поступку јавне набавке добара – наставна средства и опрема за кабинете, за 
потребе Ваздухопловнe академијe из Београда, ЈН бр. 1.1.5/19. 
 
Измена и допуна Конкурсне документације је следећа: 
 

 

ПОГЛАВЉЕ V, страна 10 

 

 

УМЕСТО 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.11.2019. 
године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико се понуда доставља 
лично доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од 09.00 - 16.00 часова 

Јавно отварање понуда биће истог дана тј. 01.11.2019. године у 12.00 часова у просторијама 
школе на адреси: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106 Београд. 
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача 
докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно 
учествовати у поступку отварања понуда. 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.11.2019. 
године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико се понуда доставља 
лично доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од 09.00 - 16.00 часова 

Јавно отварање понуда биће истог дана тј. 05.11.2019. године у 12.00 часова у просторијама 
школе на адреси: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106 Београд. 
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача 
докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно 
учествовати у поступку отварања понуда. 
 

 

 

 

 



ПОГЛАВЉЕ V, тачка 9, страна 13 

 

 

УМЕСТО 

 

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања 

записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара, од стране 

уговорних страна. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

 

Рок плаћања: аванс у износу од 100% од вредности уговора са ПДВ-ом, након закључења 

уговора, на основу испостављеног авансног рачуна. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V, тачка 12, страна 15 

 

 

 

ДОДАЈЕ СЕ 

 

3) Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом закључења 

уговора достави на име гаранције за повраћај аванса бланко сопствену меницу на 

целокупан износ аванса и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана 

извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију 

менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за повраћај аванса мора да се продужи за исти број дана за који ће 

бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај аванса у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 



уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. 

 
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

 

Напомена: 
 

 Уколико изабрани понуђач не достави меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року, меницу за добро извршење посла и меницу за повраћај авансног 

плаћања приликом потписивања уговора, сматраће се да је понуђач одбио да 

закључи уговор, те ће наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона 

закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

ПОГЛАВЉЕ VI, тачка 5, страна 23 

 

 

УМЕСТО 

 

 
Предмет набавке: 

 
Наставна средства и опрема за кабинете 

 
Укупна цена без ПДВ-а (дин.): 

 
 

  Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 
 

  Рок и начин плаћања:  

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна и 

потписивања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему испоручених 

добара, од стране уговорних страна. 

Рок важења понуде (не краћи од 30 
дана): 

 
 
 

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од 
закључења уговора): 

 

Гарантни 
период не 

36 месеци за пројекторе 
____________ од дана примопредаје 

предметних добара. 



може бити 
краћи од: 24 месеца за остала добра 

____________ од дана примопредаје 

предметних добара. 

  Адреса испоруке:   

Ваздухопловна академија  
Булевар војводе Бојовића 2 
11106 Београд 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

 
Предмет набавке: 

 
Наставна средства и опрема за кабинете 

 
Укупна цена без ПДВ-а (дин.): 

 
 

  Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): 
 

  Рок и начин плаћања:  

Рок плаћања: аванс у износу од 100% од 

вредности уговора са ПДВ-ом, након 

закључења уговора, на основу испостављеног 

авансног рачуна. 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 
дана): 

 
 
 

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од 
закључења уговора): 

 

Гарантни 
период не 
може бити 
краћи од: 

36 месеци за пројекторе 
____________ од дана примопредаје 

предметних добара. 

24 месеца за остала добра 
____________ од дана примопредаје 

предметних добара. 

  Адреса испоруке:   

Ваздухопловна академија  
Булевар војводе Бојовића 2 
11106 Београд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГЛАВЉЕ VII,  страна 26 

 
 

УМЕСТО 

 
Члан 4. 

Уговара се плаћање: 

 у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна и потписивања 
записника о квалитативном и квантитативном пријему испоручених и монтираних 
добара, од стране уговорних страна; 

 на текући рачун Испоручиоца бр. _______________________, који се води код 

_____________________ банке у ______________. 

 
ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 
Члан 4. 

  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин:  
 

 аванс у износу од 100% од вредности уговора са ПДВ-ом, након закључења уговора, на 
основу испостављеног авансног рачуна. 

 на текући рачун Испоручиоца бр. _______________________, који се води код 

_____________________ банке у ______________. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ VII,  страна 27 

 
 

УМЕСТО 

 
 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује:  
 

 Да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком 

важења 10 дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора 

бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Меница мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, 

оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 



овлашћењу – писму.Уколико се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 

да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. 

 
 Да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности 

уговора и са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, која мора бити 

безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу 

мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од 

стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 

 
ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да:  
 

 Да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком 

важења 10 дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора 

бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Меница мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, 

оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму.Уколико се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 

да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. 

 
 Да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности 

уговора и са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, која мора бити 

безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу 

мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од 



стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 

 Да приликом закључења овог уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за повраћај аванса на целокупан износ аванса и да иста има важност 
трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене 
обавезе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист 
Наручиоца. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева 
за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

ПОГЛАВЉЕ XII,  страна 34 

 

ДОДАЈЕ СЕ 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо 

Наручиоцу приликом закључења уговора предати и бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за повраћај аванса, на целокупан износ аванса, са клаузулом „без протеста”, 

роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана извршења 

уговорене обавезе. 

 

 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 
Измена и допуна конкурсне документације и Конкурсна документација – пречишћен 

текст биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


