
 

Завод за васпитање деце и омладине Београд 

Булевар ослобођења 219 

Дана: 11.02.2019.год. 

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2013, 14/15 

и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219 (у даљем 

тексту: Наручилац) дана 11.02.2019. године врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у  поступку јавне набавке 02/19 добра – лож уље за грејање: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО 

ЕВРО ЕЛ 

 

I Мења се конкурсна документација, и то:  

 

1. На страни 13, у делу 8. Начин  и услови  плаћања,  гарантни  рок  као  и друге  околности  

од којих  зависи прихватљивост понуда, мења се тачка 8.1. и сада гласи овако: 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.  
Плаћање ће се извршити у року  од 45 дана од дана пријема исправне фактуре 

 

2. На страни 25., у делу VIII  МОДЕЛ УГОВОРА, мења се члан 2. и сада гласи овако: 

Члан  2.  

 

Цене предметног добра утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на 

тржишту лож уља у Републици Србији. 

Одлуке Добављача из претходног става овог члана се доносе у оним интервалима у којима се 

обезбеђује усклађивање цена предметног добра са кретањем цена лож уља на тржишту у Републици 

Србији. 

Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о ценама предметног добра директно или 

њиховим јавним објављивањем на својој званичној интернет адреси. 

Испоручена добра Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а 

о којој је Наручилац обавештен или која је јавно објављена у складу са ставом 4. овог члана. 

По извршеној испоруци, Добављач ће Наручиоцу доставити рачун и отпремницу за 

испоручена добра. Транспорт, тј. превоз предметних добара ће се вршити у организацији 

Добављача. 

Добављач ће фактурисати услугу транспорта (превоза) по ценовнику Добављача који важи на 

дан испоруке, у складу са достављеним важећим ценовником, као и трошкове путарина, по важећим 

ценама. 

У случају промене трошкова из претходног става, за време трајања овог Уговора, Добављач 

се обавезује да Наручиоцу достави нови важећи ценовник, одлуку или други акт на основу којег је 

промена цене предметне услуге извршена. 

 Укупна вредност овог Уговора је _____________ дин. без ПДВ-а, односно ______________ 

дин. са ПДВ-ом. 

 Цена једног литра Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ према понуди бр. ____________________ 

од дана _____________ године, износи ___________ дин. без ПДВ-а, односно ____________  дин. са 

ПДВ-ом.  

Овим уговором према горенаведеној понуди уговара се набавка предметног добра у количини 

од 9.000 литара предметног добра.  



 

Тако да модел уговора сада изгледа овако: 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ ЈНМВ бр. 02/19 

Закључен у Београду, дана ____.___.2019.године, између: 

  

1. Завода за васпитање деце и омладине Београд,  ул. Булевар ослобођења бр. 219, ПИБ:  

100433111, МБ 06726267, а кога заступа в.д.директора Милош Јовановић, с једне стране (даље: 

Наручилац), и                   

2. _______________________________________ са седиштем у _____________________, ул. 

________________________, бр._______, ПИБ: _________________, МБ ___________________, са 

бројем рачуна __________________________________ који се води код 

____________________________ банке, а кога заступа ______________________________,  (у даљем 

тексту: Добављач).  

 

Подизвођачи1: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

Учесници у заједничкој понуди 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 
1 Напомена:  

попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде. 

Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у 

уговору-дакле биће брисан. 

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, 

имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: 

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за 

заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; 

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, 

седиште, ПИБ и матични број. 

 

 

Члан  1. 

 

 Предмет уговора је транспорт и испорука Гасног уља екстра лако Евро ЕЛ за грејање у свему 

према понуди бр.  _________________ од дана ________________ године, заведеној од стране Завода 

за васпитање деце и омладине Београд под бр. ________ од ______________ године, која чини 

саставни део овог уговора.  

Члан  2.  

 

Цене предметног добра утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на 

тржишту лож уља у Републици Србији. 



Одлуке Добављача из претходног става овог члана се доносе у оним интервалима у којима се 

обезбеђује усклађивање цена предметног добра са кретањем цена лож уља на тржишту у Републици 

Србији. 

Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о ценама предметног добра директно или 

њиховим јавним објављивањем на својој званичној интернет адреси. 

Испоручена добра Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а 

о којој је Наручилац обавештен или која је јавно објављена у складу са ставом 4. овог члана. 

По извршеној испоруци, Добављач ће Наручиоцу доставити рачун и отпремницу за 

испоручена добра. Транспорт, тј. превоз предметних добара ће се вршити у организацији 

Добављача. 

Добављач ће фактурисати услугу транспорта (превоза) по ценовнику Добављача који важи на 

дан испоруке, у складу са достављеним важећим ценовником, као и трошкове путарина, по важећим 

ценама. 

У случају промене трошкова из претходног става, за време трајања овог Уговора, Добављач 

се обавезује да Наручиоцу достави нови важећи ценовник, одлуку или други акт на основу којег је 

промена цене предметне услуге извршена. 

 Укупна вредност овог Уговора је _____________ дин. без ПДВ-а, односно ______________ 

дин. са ПДВ-ом. 

 Цена једног литра Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ према понуди бр. ____________________ 

од дана _____________ године, износи ___________ дин. без ПДВ-а, односно ____________  дин. са 

ПДВ-ом.  

Овим уговором према горенаведеној понуди уговара се набавка предметног добра у количини 

од 9.000 литара предметног добра.  

 

Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да ће испоручену робу платити у року до 45 дана од дана пријема 

исправне фактуре са пратећом документацијом на текући рачун Добављача број 

________________________ који се води код _______________________. 

На фактури мора бити назначен број уговора на који се пословна промена односи. 

 

Члан 4. 

 

Испорука уговорене робе ће се вршити сукцесивно, током трајања уговореног периода на 

основу писаног требовања Наручиоца. 

Добављач је у обавези да робу из става 1. овог члана испоручи у року од 24 сата од дана 

пријема писаног требовања, на адресу Наручиоца, испостава ул. Водоводска бр. 172. 

  

Члан 5. 

 

 Наручилац је у обавези да купује Гасно уље екстра лако Евро ЕЛ према динамици коју сам 

одреди, у складу са потребом и природом делатности коју обавља, а све у складу са ценом и 

уговореном количином добара. 

 

Члан 6. 

 

 Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе 

уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра 

закљученим на дан другог потписа по временском редоследу. 

Овај уговор се закључује до окончања поступка јавне набавке добра - Гасно уље екстра лако 

Евро ЕЛ за 2020.годину, о чему ће Добављач писаним путем бити благовремено обавештен. 



Може се изменити само писаним анексом, потписаним од странеовашћених лица уговорних 

страна. 

Члан 7. 

 

Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу количине) Наручиоца. 

Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених 

околности у пословању Наручиоца. 

 Наручилац- није у обавези да утроши сва финансијска средства опредељена за реализацију 

јавне набавке лож уље за грејање уколико то не одговара његовим стварним потребама.  

 

Члан 8. 

 

 Уговорне стране имају право да једнострано писменим путем откажу Уговор са отказним 

роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу, у случају не 

испуњавања обавеза предвиђених овим Уговором, на начин одређен Законом о облигационим 

односима. 

 Наручилац може да раскине уговор и без отказног рока ако је очигледно да Добављач неће 

моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

      Уколико Добављач не испоручује добра (Гасно уље екстра лако Евро ЕЛ) у уговореном року, 

тражену количину и добра уобичајеног квалитета Наручилац може једнострано раскинути овај 

уговор. 

Члан 9. 

 

 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 10. 

 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 Све евентуалне спорове који могу настати по овом уговору уговорне стране ће решавати 

споразумно, а у случају да се  не  могу договорити, спор ће се решавати пред надлежним судом. 

 

Члан 11.  

 

 Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  потраживање  из  овог  Уговора  не  може  пренети  на 

треће  лице  без  писмене  сагласности  Наручиоца. 

 

Члан 12. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих  свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

         

                 ДОБАВЉАЧ:                                                                        НАРУЧИЛАЦ:  

     

       ______________________                                                    _______________________     

                                                                                                             Милош Јовановић 

                                                                                                                в.д.директора 

 



 

 

 

 

 

II Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени 

III Контакт особа: zvdo@sbb.rs и pravnasluzba@zvdob.rs 

IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 


