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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

Јавна набавка услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном 

поступку, по партијама, јавна набавка бр. 105/2014 

 

 

У конкурсној докуменацији за jавну набавку услуге ремонта осовинских 

склопова возних средстава, у отвореном поступку, по партијама, у моделу 

уговора за Партију 1, стоји: 

 

 

 Контрола радова 

Члан 6. 

За време трајања радова на ремонту осовинских склопова Наручилац ће обавезно 

имати код Извршиоца овлашћене представнике – контолно пријемне органе (КПО). 

Наручилац се обавезује да за контролно-пријемне органе одреди стручњаке који ће 

бити потпуно упознати са одредбама овог уговора и технолошким поступком 

оправке.  

Радно време КПО је радним данима од 07.00 до 15.00 сати. Субота и недеља су 

нерадни дани.  

Извршилац се обавезује да контролно пријемним органима Наручиоца обезбеди 

услове за рад у својој радионици ( просторија, радни столови, рачунар, штампач, 

телефон, интернет, телефакс). 

Трошкове боравка и смештаја контролно-пријемних органа у одредишту Извршиоца 

сносе обострано наручилац и извршилац. 

 

Предаја осовинских склопова извршиоцу 

Члан 7. 

Наручилац шаље осовинске склопове на поправку у складу са својим 

потребама. Наручилац обезбеђује моноблок точкове за извршење поправке. 

Наручилац врши транспорт осовинских склопова. 

Наручилац предаје осовинске склопове из члана 1 овог Уговора на оправку 

Извршиоцу у виђеном стању у одредишту Извршиоца. Када представници 

Извршиоца и КПО Наручиоца изврше заједнички преглед сваког осовинског склопа 

посебно, при чему се утврђује његова комплетност, биће сачињен Записник о 

примопредаји осовинског склопа у главну оправку. 

Записник мора бити израђен и обострано потписан у року од 2 (два) радна дана, 

рачунајући од дана приспећа осовинског склопа код Извршиоца.  



Уколико се Записником констатује да је  осовински склоп примљен у оправку без 

неког од делова, Наручилац ће  исте доставити у року од 5 дана од дана добијања 

Записника. 

Записник се сачињава у по 4 (четири) примерка од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 

 

Мења се у: 

 

Контрола радова 

Члан 6. 

За време трајања радова на ремонту осовинских склопова Наручилац ће обавезно 

имати код Извршиоца овлашћене представнике – контолно пријемне органе (КПО). 

Наручилац се обавезује да за контролно-пријемне органе одреди стручњаке који ће 

бити потпуно упознати са одредбама овог уговора и технолошким поступком 

оправке.  

Радно време КПО је радним данима од 07.00 до 15.00 сати. Субота и недеља су 

нерадни дани.  

Извршилац се обавезује да контролно пријемним органима Наручиоца обезбеди 

услове за рад у својој радионици ( просторија, радни столови, рачунар, штампач, 

телефон, интернет, телефакс). 

Трошкове боравка и смештаја контролно-пријемних органа у одредишту 

Извршиоца сноси Наручилац. 

 

Предаја осовинских склопова извршиоцу 

Члан 7. 

Наручилац шаље осовинске склопове на поправку у складу са својим 

потребама. Наручилац обезбеђује бандаж – обруч точка и прстен за осигурање за 

извршење поправке. Наручилац врши транспорт осовинских склопова. 

Наручилац предаје осовинске склопове из члана 1 овог Уговора на оправку 

Извршиоцу у виђеном стању у одредишту Извршиоца. Када представници 

Извршиоца и КПО Наручиоца изврше заједнички преглед сваког осовинског склопа 

посебно, при чему се утврђује његова комплетност, биће сачињен Записник о 

примопредаји осовинског склопа у главну оправку. 

Записник мора бити израђен и обострано потписан у року од 2 (два) радна дана, 

рачунајући од дана приспећа осовинског склопа код Извршиоца.  

Уколико се Записником констатује да је  осовински склоп примљен у оправку без 

неког од делова, Наручилац ће  исте доставити у року од 5 дана од дана добијања 

Записника. 

Записник се сачињава у по 4 (четири) примерка од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 

 

 

У конкурсној докуменацији за jавну набавку услуге ремонта осовинских 

склопова возних средстава, у отвореном поступку, по партијама, у моделу 

уговора за Партију 2, стоји: 

 

Контрола радова 

Члан 6. 

За време трајања радова на ремонту осовинских склопова Наручилац ће обавезно 

имати код Извршиоца овлашћене представнике – контолно пријемне органе (КПО). 



Наручилац се обавезује да за контролно-пријемне органе одреди стручњаке који ће 

бити потпуно упознати са одредбама овог уговора и технолошким поступком 

оправке.  

Радно време КПО је радним данима од 07.00 до 15.00 сати. Субота и недеља су 

нерадни дани.  

Извршилац се обавезује да контролно пријемним органима Наручиоца обезбеди 

услове за рад у својој радионици ( просторија, радни столови, рачунар, штампач, 

телефон, интернет, телефакс). 

Трошкове боравка и смештаја контролно-пријемних органа у одредишту Извршиоца 

сносе обострано наручилац и извршилац. 

 

 

Мења се у: 

 

Контрола радова 

Члан 6. 

За време трајања радова на ремонту осовинских склопова Наручилац ће обавезно 

имати код Извршиоца овлашћене представнике – контолно пријемне органе (КПО). 

Наручилац се обавезује да за контролно-пријемне органе одреди стручњаке који ће 

бити потпуно упознати са одредбама овог уговора и технолошким поступком 

оправке.  

Радно време КПО је радним данима од 07.00 до 15.00 сати. Субота и недеља су 

нерадни дани.  

Извршилац се обавезује да контролно пријемним органима Наручиоца обезбеди 

услове за рад у својој радионици ( просторија, радни столови, рачунар, штампач, 

телефон, интернет, телефакс). 

Трошкове боравка и смештаја контролно-пријемних органа у одредишту 

Извршиоца сноси Наручилац. 

 

 

 

С поштовањем 

 

 

                                                                                         Председник комисије 

 Милан Шковрић 


