
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: СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ, НОВИ САД
	Text2: Николајевска бр.1 Нови Сад
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	Text5: Предмет набавке су добра-намирнице за исхрану ученица у 2014.години- партија 8 конзервирано воће и поврће.Назив и ознака из општег речника:  Конзервисано воће - 15332400,Конзервисано поврће и/или поврће у конзерви - 15331400.
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	Text8:  Чланом 4. Уговора, дел.бр. 05-31 од 16.01.2014.год. прецизирано је:   „Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока од 91  (словима: деведесетједан) дан од дана закључења овог уговора. Након истека рока из става 1. овог члана, промену цена могу да иницирају обе уговорне стране.Промена уговорене цене на више или ниже, за партију која је предмет овог уговора дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна,б) проценат умањења или повећања јединичних цена за поједине врсте роба које су предмет испоруке променљив је, а параметар су објављени подаци о кретању индекса цена на мало. Као индекс кретања цена на мало узимају се подаци Система тржишних информација пољопривреде Србије, објављених на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,в) у случају да на тржишту дође до знатних поремећаја (знатна смањења или повећања) цена за поједине врсте добара, Добављач може поднети Наручиоцу писмени захтев  за промену цена, уз који је дужан да приложи и доказе о промени цена од најмање два референтна произвођача конкретне врсте добара, уз остале доказе (откупне листе и друго). г) код промене цене на више дозвољено је повећање до максимално 5% ниже од највише цене из приложених ценовника,д) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева,ђ) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора проћи најмање 15 дана,е) приложени ценовници из тачке в) морају носити датум примене који важи у моменту подношења захтева,ж) Наручилац може прихватити захтев за промену цена, уколико оцени да може доћи до поремећаја у редовном снабдевању Наручиоца, а уз претходну сагласност Управног одбора Наручиоца по захтеву Добављача.У случају промене јединичне цене добара која су предмет овог уговора, уговорне стране ће сачинити Анекс овом уговору, у складу са одредбама овог члана.Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.“ Пошто је Управни одбор Средњошколског дома на седници одржаној 29.09.2014.године дао сагласност за промену Уговора, након што је констатовао да је Добављач поднео захтев у складу са чланом 4. Уговора, те да је затев оправдан, доноси се одлука као у диспозитиву.                                                                  


