
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Установа Студентски центар“Београд“
	Text2:  Београд, Светозара Марковића56 
	Text3: www.sc.rs 
	Text5: СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ- КРОМПИР за Студентске ресторане Установе Студентски центар „Београд“ , ЈН бр. Д-54/16 Назив и ознака из општег речника набавке :  Кромпир  03212100
	Text6:                 13.350.000,00 динара, без ПДВ-а
	Text7:          19.537.487,00 динара,  без ПДВ-а.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text12: Нема.
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Корекција цена производа из чл.10 став 1 тачке 1-2 овог уговора врши се према подацима Министарства пољопривреде РС – Систем тржишних информација пољопривреде Србије, за последњу седмицу која претходи дану подношења захтева, који се објављују на сајту Mинистарства пољопривреде (www.stips.minpolj.sr.gov.yu, линк: Воће и поврће, Национални извештаји, кванташка пијаца о петнаестодневном кретању цена воћа и поврћа на Кванташкој пијаци . Након закључења уговора, промена цена се врши петнаестодневно , уколико је , према подацима из става 1 овог члана , дошло до раста или пада цена предметних производа у износу преко 5%/ у односу на цену са кванташке пијаце према подацима Министарства пољопривреде РС из претходног става , на дан отварања понуда , односно у време последње извршене корекције цена,код свеке наредне корекције. Након закључења уговора, право на прво повећање цене, добављач остварује само у случају да је цена у понуди била нижа или једнака цени датог производа према подацима Министарства пољопривреде РС из става 1 овог члана ,на дан отварања понуда. Корекција цена , повећање или смањење се врши у процентуалном износу,за утврђени проценат раста,односно пада цена . 


