
 

 

 

 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/12) 

наручилац, Установа Студентски центар „Београд“,Београд, Светозара Марковића 56, 

врши 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА : ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА, 

БРОЈ ЈН. Д-15/14 

У свим партијама : 

Партија 1: Воћни сокови 

Партија 2: Колонијал 

Партија 3: Брашно и гриз 

Партија 4: Уље, маргарин и мајонез 

 

1. У свим партијама мења се прилог 1 у  поглављу III“ Структура, 

карактеристике  у и опис добара,процењена количина на бази потрошње за 

12 месеци,начин, динамика,време.место испоруке добара и законска 

регулатива“ тако што се у датој табели просечне годишње потрошње по 

свим позицијама, додаје и рубрика „ Количина на бази просечне месечне 

потрошње“ с просечним месечним количинама по свакој позицији. 

У партијама1,3 и 4  испод табеле уноси се текст који у целини гласи: 

„Процењене количине  дате у претходној табели  на бази просечне месечне и 

годишње  потрошње, током трајања уговора могу одступати до 20% , 

зависно од броја корисника.Периодично, зависно од  „сезоне“ распуста , 

већих празника, ванредних ситуација  и испита, као и периода поста, ово 

одступање може бити и веће, с тим да је драстично одступање у периоду 

јули-август, у време  летњег распуста, када највећи број корисника исхране 

у студентским ресторанима не користи ове услуге.“ 

2. У свим наведеним партијама(1-4)  У моделу уговора мења се у поглављу 

„промена цене“ члан који регулише начин корекције цена током трајања 

уговора и у измењеном тексту у целини гласи : 



„Корекција цена се може вршити након истека  рока важења понуде и то 

променом понуђене цене у понуди у проценту који се ирачунава на основу 

индекса потрошачких цена хране у Републици Србији,објављеног од стране 

Републичког завода за статистику (CN 11) за класификовану групу 

производа  која је предмет овог уговора,а на основу добијеног одговора по 

званичном захтеву купца упућеном републичком заводу за статистику-

група за информисање и дисеминацију. 

Проценат се израчунава тако што се стављају у однос цене које су важеће на 

дан подношења захтев аза промену цена и цене важеће на дан отварања 

понуда, а на  основу индекса  потрошачкизх цена хране у Републици 

Србији,објављеног од стране Републичког завода за статистику (CN 

11).Добијени проценат се множи са понуђним ценама из понуде. 

Наручилац има право  на корекцију цена у случају пада цена предметних 

добара  у односу на претходно утврђене, а на основу индекса потрошачких 

цена хране у Републици Србији,објављеног од стране Републичког завода за 

статистику (CN 11). 

У случају да су се стекли услови за промену  цена из става 1 овог члана 

,добављач/ продавац је дужан да наручиоцу/купцу  поднесе захтев у писаној 

форми.  

У случају да су се стекли услови за корекцију  цена из става 3 овог члана, 

наручилац/купац ће доставити обавештење  добављачу/продавцу у писаној 

форми.   

Наручилац/купац  је обавезан  да подносиоца захтева  обавести 

добављача/продавца: 

да ли прихвата промену цена,односно да сагласност за промену,позивајући 

га да закључи Анекс уговора,  односно да  га у пиосаној форми обавести о 

разлозима  за одбијање захтева. 

Корекција цена у случају интервенције надлежних државних органа на цене 

основних животних намирница, вршиће се у складу са извршеним 

интервенцијама. 

Промењене , нове цене могу се примењивати  само на будуће испоруке, 

односно примењивање ће се од зана за закључења Анекса уговора  којим ће 

се регулисати промена цена. 

Уколико уговорне стране не постигну споразум о промени цена, у смислу 

става 1 и 3 овог члана, тако да једна од уговорних страна  једнострано  

откаже уговор ,отказни рок износи 8 дана.“ 

 


