
 
 
 
 
 

Број:380 
Датум:20.04.2017.год. 
 
 
ОДГОВОР –Измена конкурсне документације  - ЈН 02/17–Специјалне 
                                                            болнице за рехабилитацију Ивањица 
                                                                                                32250 Ивањица 
                                                                                                        13 Септембар 78  
 
На основу  члана 63 став2.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС број 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту Закон)Специјална болница за 
рехабилитацију Ивањица у својству наручиоца за јавну набавку УЉА ЗА 
ЛОЖЕЊЕ-МАЗУТА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ  ) у ОТВОРЕНОМ  
поступку ЈН број 02/2017 објављен на порталу Управе за јавне набавке  дана 
27.03.2017.године   на постављено питање једног заитересованог понуђача :   

 
По Позиву за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр 
2/17 – уље за ложење – мазута за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију Ивањица (једногодишње потребе) – НСГ -С, а у циљу 
припреме прихватљиве понуде,  достављамо Вам додатне информације и 
појашњења Конкурсне документације , и то: 
 
1) Везано за питање на  страни 18/38 конкурсне документације, Опис предмета 
набавке, Наручилац захтева уписивање цене робе по велепродајном ценовнику 
НИС Петрола, као и % одступања од цена по велепродајном ценовнику НИС 
Петрола, као и на страни 23/38 конкурсне документације, у Моделу уговора, Члан 2, 
Став 3. Наручилац наводи  да се „цена може мењати за време трајања овог 
уговора уз споразум уговорних страна, а  утврђиваће се у складу са променама 
цена на тржишту тачније на основу  званичног велепродајног ценовника  НИС 
ПЕТРОЛАсајт www.nispetrol.rs/srt/велепродаја/ценовник пропорционално (%) + од 
наведеног ценовника на дан сачињавања понуде(саставни део понуде понуђача). 
 
Такође на страни 32/38 конкурсне документације, Тачка 10. Валута и начин на који 
мора да буде наведена и изражена цена у понуди, као и на страни 33/38 наводи се 
следеће: 
„Понуђач је потребно да  цену НСГС у понуди прикаже на дан сачињавање понуде 
као и да прикаже цену мазута НСГС НИС-а Петрола на дан сачињавања понуде и 
да упише колико је процентуално (%) + у односу на званични  ценовник НИС 
ПЕТРОЛА (велепродајног ценовника  НИС ПЕТРОЛА) на дан сачињавања понуде . 

http://www.nispetrol.rs/srt/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%98%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba


 
 
 
 
 

 
 Цена се може мењати за време трајања овог уговора уз споразум уговорних 
страна, а  утврђиваће се у складу са променама цена на тржишту тачније на основу 
велепродајног ценовника НИС ПЕТРОЛА  сајт 
www.nispetrol.rs/srt/велепродаја/ценовник пропорционално(%) +   од наведеног 
ценовника на дан сачињавања понуде(саставни део понуде понуђача).  
 
За сваку испоруку  изабрани понуђач  је обавезан  да на захтев наручиоца за време 
важења  уговора достави  важећу цену која мора бити сразмерно процентуално(%) 
+   у односу на званични  ценовник НИС ПЕТРОЛА (велепродајног ценовника  НИС 
ПЕТРОЛА) на дан сачињавања понуде. Наручиоц ће потврдити или оспорити цену 
и дописом потврдити набавку одређене количине робе. 
 
Цена се може мењати за време трајања овог уговора уз споразум уговорних 
страна, а  утврђиваће се у складу са променама цена на тржишту тачније на основу 
велепродајног ценовника  НИС ПЕТРОЛА  сајт 
www.nispetrol.rs/srt/велепродаја/ценовник пропорционално(%) +   од наведеног 
ценовника на дан сачињавања понуде(саставни део понуде понуђача)“. 
 
Узимајући у обзир све претходно наведене ставове из конкурсне документације, 
као и наведене ставове Модела уговора, напомињемо да се цена уља за ложење- 
мазута НСГ-С формира у складу са кретањима на тржишту Републике Србије.  
 
НИС ад је учесник на поменутом тржишту, као и други. Цена НИС-а није и не може 
бити једино меродавна за упоређивање са ценама других учесника на тржишту. 
 
У том смислу, предлажемо измену конкурсне документације тако да гласи: 
 
„Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима 
цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о промени цена нафтних 
деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата. “ 
 
У моделу уговора, члан 2. треба да стоји: 
 
„Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима 
цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о промени цена нафтних 
деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово 
усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата 
 
Одговор:Члан 2 модела Уговора став1,став2 и  став 3 остаје на снази  а став 4 
се мења а то је објашњено   у постављеном питању број 2 . 
 

 

http://www.nispetrol.rs/srt/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%98%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba
http://www.nispetrol.rs/srt/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%98%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba


 
 
 
 
 

2) Везано за питање На страни 23/38 конкурсне документације, у Моделу 

уговора у Члану 2, Став 3 и Став 4.наводите да се цена може мењати уз 

споразум уговорних страна, а да се свака промена цена верификује 

закључивањем анекса уговора. Као и на страни 33/38 конкурсне 

документације да се о корекцији цена спроводи преговарање ради 

закључивања анекса уговора. 

 
Напомињемо да када је реч о формирању цене овог деривата, истичемо да 
се цена усклађује са кретањем берзанских котација, што оставља могућност 
да се иста промени и неколико пута у току једне седмице, па чак и сваки 
дан. 
Такође, желимо да вам скренемо пажњу дa je закључивање анекса, код 
сваке промене цене практично неизводљиво, јер израда анекса изискује 
одређено време што може досвести до тога да наручилац услед тога не 
добије робу на време, а и сама цена може да се промени док се анекс не 
изради. 
 
Предлажемо да дефинишете начин промене цене на следећи начин: 
 
„Уговорне стране су се споразумеле да у току реализације овог Уговора 
корекција јединичних цена из прихваћене Понуде може вршити само у 
случају промене цена на тржишту, на писани захтев овлашћеног лица 
Добављача, уз писану сагласност овлашћеног лица Наручиоца. 

 
 

Одговор:  За закључивање анекса  је потребно одређено време што 
може догодити  да наручилац не добије робу на време, а и сама цена 

може да се промени док се анекс потпише што подразумева измену 
конкурсне документације  у Моделу  Уговора.  
 
Из тих разлога се мења Модел Уговора  (ОБРАЗАЦ 6)  члану 2. Став 4. 
 
 
 Модел Уговора  гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 6) 
 

VII.МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну 
набавку и Одлуком о додели уговора, дана _______ године закључује се следећи 

 
УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 02/17 
 
Уговорне стране: 
 
  1. Специјална болница за рехабилитацију 32250 Ивањица, ул. 13. септембар бр. 78 
(у даљем тексту: купац), ПИБ 101063679, матични број 07219750, кога заступа ВД 
 др Мирослав Поповић 
 
2.____________________________________________________________________, 

(назив и адреса) 
  ПИБ:.......................... Матични број:........................................ 
  Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................, 
 Телефон:............................Телефакс:...................................... 
 (у даљем тексту: добављач), кога заступа ________________________________. 

 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добра – набавка уља за ложење за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  Ивањица- која је тражена у 
позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 02/17. 
 

Члан 2.  
Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добара која су предмет овог 

уговора у свему према својој понуди број _______________ од ___________ године 
која је саставни део овог уговора. 

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи 
________________________ (словима: 
________________________________________), односно са порезом на додату 
вредност износи ______________________ (словима: 
___________________________________________). 

Цена из претходног става се може мењати за време трајања овог уговора уз 
споразум уговорних страна, а  утврђиваће се у складу са променама цена на 
тржишту тачније на основу  званичног велепродајног ценовника  НИС ПЕТРОЛА  
сајт www.nispetrol.rs/srt/велепродаја/ценовник пропорционално (%) + од наведеног 
ценовника на дан сачињавања понуде(саставни део понуде понуђача).  

Промена цена верификује  закључивањем анекса  

http://www.nispetrol.rs/srt/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%98%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba


 
 
 
 
 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да ће наручену количину и врсту добара 

испоручивати наручиоцу сукцесивно, на основу писаног захтева који наручилац 
доставља добављачу путем електронске поште на адресу ____________________, а 
уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број 
___________________. 

Добављач се обавезује да наручену количину и врсту добара испоручи 
наручиоцу у року од 48 часова од часа пријема захтева, ФКО магацин наручиоца, 
са обавезом истовара добара искључиво до  14,00 часова. 

Уз сваку испоруку добављач ће доставити отпремницу коју ће лице из члана 
9. овог уговора потписати након провере да ли је количина, врста и цена 
испоручених добара у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом, а 
уколико то није случај добављач се обавезује да истог дана своју отпремницу 
усклади са захтевом наручиоца и добављачевом понудом и поново је достави лицу 
из члана 9. овог уговора на проверу и потпис. 

 
Члан 4. 

            Добављач се обавезује да ће наручиоцу испоручивати лож уља у траженом 
квалитету.  
            Квантитативни  пријем добара врше овлашћени представници уговорних 
страна о чему се саставља Записник.  
              Добављач је у обавези је да приликом испоруке добара која су предмет 
јавне набавке достави, на захтев наручиоца, произвођачку декларацију, која мора 
обавезно да садржи назив производа, тип производа, каталошки број, назив 
произвођача, земљу порекла и уколико постоји серијски број и датум производње.  
ДОБАВЉАЧ гарантује квалитет испоручених добара одређене Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ 
бр. 123/2012, 63/13 и 75/13) 
              ДОБАВЉАЧ је дужан да при свакој испоруци достави писмени извештај о 
испитивању квалитета.  
              Уколико је добављач испоручио добро страног порекла, наручилац 
задржава право да у циљу провере порекла од изабраног понуђача захтева да 
достави Пакинг листу и Царинску исправу за испоручена добра. 

  У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било 
какав недостатак, добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара 
изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема 
писмене рекламације наручиоца. 
              У случају да ДОБАВЉАЧ не прихвати основану рекламацију и остане при 
ставу   испоруке добара неодговарајућег квалитета НАРУЧИЛАЦ задржава право 
да раскине уговор и захтева надокнаду штете. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Члан 5. 
Уговорену цену наручилац ће исплатити добављачу у року од _____ дана ( 

најдуже 90 дана) од дана пријема исправног рачуна за испоручену количину и 
врсту добара, у чијем се прилогу налази отпремница, потписана од стране лица из 
члана 9. овог уговора, као доказ да је добављач испоручио наручиоцу добара на 
која се рачун односи. 

Добављач се обавезује да рачун  достави путем поште или преко писарнице 
наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа 

средства обезбеђења са овлашћењима за наплату: 
 -меницу за добро извршење посла роком важења најмање тридесет дана 
дужим од дана из члана 11. овог уговора. 
 

Члан 7. 
          У случају да ДОБАВЉАЧ не изврши све своје уговорне обавезе, односно 
уколико не изврши испоруку добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан 
кашњења плати КУПЦУ износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да 
укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  
           Научилац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће исплатити 
износ на фактури умањен за одређени проценат, у зависности од броја дана 
кашњења с испоруком.  
          Наручилац има право захтевати и уговорну казну и извршење уговора.  
Случај више силе искључује примену уговорне казне.  

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео 
закључењем овог уговора наручилац има право: 

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати меницу за добро 
извршење посла из члана 6. овог уговора; 

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%. 
 

Члан 8. 
Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од 

добављача додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора 
уколико се приликом испоруке посумња у њихов квалитет. 
 

Члан 9. 
За праћење извршења уговорних обавеза и реализације овог уговора у име 

наручиоца овлашћује се _________________________. 
За праћење извршења уговорних обавеза и реализације овог уговора у име 

добављача овлашћује се _________________________. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Члан 10. 
Уговорне стране закључују овај уговор до дана у којем добављач у целости 

испоручи наручиоцу добра која су предмет овог уговора у максималној вредности 
до износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана 
закључења овог уговора. 
             Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 11. 
                  Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница.  
Измене морају бити сачињене у писменој форми.  

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу 
и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда Привредни суд у 
Чачку. 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац 

задржава четири, а добављач два примерка. 

 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи 
да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

 
 

А треба да гласи 
 

 
 
 

ЗА ДОБАВЉАЧА:  ЗА НАРУЧИОЦА: 

ДИРЕКТОР  ДИРЕКТОР 

   _____________________        ________________________ 

 
                   ВД др Мирослав Поповић 

   
 



 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 6) 
 

VII.МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну 
набавку и Одлуком о додели уговора, дана _______ године закључује се следећи 

 
УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 02/17 
 
Уговорне стране: 
 
  1. Специјална болница за рехабилитацију 32250 Ивањица, ул. 13. септембар бр. 78 
(у даљем тексту: купац), ПИБ 101063679, матични број 07219750, кога заступа ВД 
 др Мирослав Поповић 
 
2.____________________________________________________________________, 

(назив и адреса) 
  ПИБ:.......................... Матични број:........................................ 
  Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................, 
 Телефон:............................Телефакс:...................................... 
 (у даљем тексту: добављач), кога заступа ________________________________. 

 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добра – набавка уља за ложење за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  Ивањица- која је тражена у 
позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 02/17. 
 

Члан 2.  
Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добара која су предмет овог 

уговора у свему према својој понуди број _______________ од ___________ године 
која је саставни део овог уговора. 

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи 
________________________ (словима: 
________________________________________), односно са порезом на додату 
вредност износи ______________________ (словима: 
___________________________________________). 

Цена из претходног става се може мењати за време трајања овог уговора уз 
споразум уговорних страна, а  утврђиваће се у складу са променама цена на 
тржишту тачније на основу  званичног велепродајног ценовника  НИС ПЕТРОЛА  
сајт www.nispetrol.rs/srt/велепродаја/ценовник пропорционално (%) + од наведеног 
ценовника на дан сачињавања понуде(саставни део понуде понуђача).  

http://www.nispetrol.rs/srt/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%98%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba


 
 
 
 
 

Промена цена верификује  на основу писаног захтева овлашћеног лица изабраног 
Понуђача (Добављача) и уз писану сагласност овлашћеног лица Наручиоца.  

Члан 3. 
Добављач се обавезује да ће наручену количину и врсту добара 

испоручивати наручиоцу сукцесивно, на основу писаног захтева који наручилац 
доставља добављачу путем електронске поште на адресу ____________________, а 
уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број 
___________________. 

Добављач се обавезује да наручену количину и врсту добара испоручи 
наручиоцу у року од 48 часова од часа пријема захтева, ФКО магацин наручиоца, 
са обавезом истовара добара искључиво до  14,00 часова. 

Уз сваку испоруку добављач ће доставити отпремницу коју ће лице из члана 
9. овог уговора потписати након провере да ли је количина, врста и цена 
испоручених добара у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом, а 
уколико то није случај добављач се обавезује да истог дана своју отпремницу 
усклади са захтевом наручиоца и добављачевом понудом и поново је достави лицу 
из члана 9. овог уговора на проверу и потпис. 

 
Члан 4. 

            Добављач се обавезује да ће наручиоцу испоручивати лож уља у траженом 
квалитету.  
            Квантитативни  пријем добара врше овлашћени представници уговорних 
страна о чему се саставља Записник.  
              Добављач је у обавези је да приликом испоруке добара која су предмет 
јавне набавке достави, на захтев наручиоца, произвођачку декларацију, која мора 
обавезно да садржи назив производа, тип производа, каталошки број, назив 
произвођача, земљу порекла и уколико постоји серијски број и датум производње.  
ДОБАВЉАЧ гарантује квалитет испоручених добара одређене Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“ 
бр. 123/2012, 63/13 и 75/13) 
              ДОБАВЉАЧ је дужан да при свакој испоруци достави писмени извештај о 
испитивању квалитета.  
              Уколико је добављач испоручио добро страног порекла, наручилац 
задржава право да у циљу провере порекла од изабраног понуђача захтева да 
достави Пакинг листу и Царинску исправу за испоручена добра. 

  У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било 
какав недостатак, добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара 
изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема 
писмене рекламације наручиоца. 
              У случају да ДОБАВЉАЧ не прихвати основану рекламацију и остане при 
ставу   испоруке добара неодговарајућег квалитета НАРУЧИЛАЦ задржава право 
да раскине уговор и захтева надокнаду штете. 
 

 



 
 
 
 
 

Члан 5. 
Уговорену цену наручилац ће исплатити добављачу у року од _____ дана ( 

најдуже 90 дана) од дана пријема исправног рачуна за испоручену количину и 
врсту добара, у чијем се прилогу налази отпремница, потписана од стране лица из 
члана 9. овог уговора, као доказ да је добављач испоручио наручиоцу добара на 
која се рачун односи. 

Добављач се обавезује да рачун  достави путем поште или преко писарнице 
наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа 

средства обезбеђења са овлашћењима за наплату: 
 -меницу за добро извршење посла роком важења најмање тридесет дана 
дужим од дана из члана 11. овог уговора. 
 

Члан 7. 
          У случају да ДОБАВЉАЧ не изврши све своје уговорне обавезе, односно 
уколико не изврши испоруку добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан 
кашњења плати КУПЦУ износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да 
укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  
           Научилац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће исплатити 
износ на фактури умањен за одређени проценат, у зависности од броја дана 
кашњења с испоруком.  
          Наручилац има право захтевати и уговорну казну и извршење уговора.  
Случај више силе искључује примену уговорне казне.  

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео 
закључењем овог уговора наручилац има право: 

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати меницу за добро 
извршење посла из члана 6. овог уговора; 

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%. 
 

Члан 8. 
Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од 

добављача додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора 
уколико се приликом испоруке посумња у њихов квалитет. 
 

Члан 9. 
За праћење извршења уговорних обавеза и реализације овог уговора у име 

наручиоца овлашћује се _________________________. 
За праћење извршења уговорних обавеза и реализације овог уговора у име 

добављача овлашћује се _________________________. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Члан 10. 
Уговорне стране закључују овај уговор до дана у којем добављач у целости 

испоручи наручиоцу добра која су предмет овог уговора у максималној вредности 
до износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана 
закључења овог уговора. 
             Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 11. 
                  Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница.  
Измене морају бити сачињене у писменој форми.  

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу 
и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда Привредни суд у 
Чачку. 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац 

задржава четири, а добављач два примерка. 

 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи 
да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

 
 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА:  ЗА НАРУЧИОЦА: 

ДИРЕКТОР  ДИРЕКТОР 

   _____________________        ________________________ 

 
                   ВД др Мирослав Поповић 

   
 



 
 
 
 
 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме  и поднесу понуду 
у складу са извршеном изменом конкурсне документације јер ће у 
супротном бити одбијена као неприхватљива. 
 
3)Везано за питање истог заинтересованог понуђача На страни 32/38, тачка 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 

понуди, везано за цену НСГ-С која треба да се прикаже у понуди, 

предлажемо да се цена искаже на дан објављивања јавног позива, како би 

цене дате у понуди биле упоредиве. 

 
Одговор:Цена се исказује у понуди на дан сачињавања понуде од 
стране понуђача.  
 
 

С поштовањем,  
 

                                               Комисија за јавну набавку 02/17 
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