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Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара- храна за 

ученике  број  ЈН 1/2016, по позиву број 16-412/16 од 20.06.2016.године 

 

 

На основу  чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' , бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку сачинила је следећу измену Конкурсне документације 
 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара-храна за ученике број ЈН 1/2016 ( деловодни број 

16-372/16) услед насталих техничких грешки, мења се: 

 

1. У поглављу II „Врста, техничке карактеристике ( спецификације ), квалитет, количина и опис 

добара, рок испоруке добара“,за партију 3 –готова кувана јела мења се страна 9 и 10 конкурсне 

документације; 

2. У поглављу V „Обрасци који чине саставни део понуде“ мења се образац број 2 – образац 

структуре цене са упутсвом како да се попуни за партију 3 – готова кувана јела, страна 47 и 48; 

3. У поглављу VI „Модел уговора“ мења се уговор о купопродаји добара за партију 3 – готова кувана 

јела, страна 70, 71, 72, 73, 74, 75; 

 

 

У ОСТАЛОМ ДЕЛУ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА. 

 

УМЕСТО СТРАНА 9, 10, 47, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ДОСТАВИТИ „НОВЕ СТРАНЕ“ БРОЈ   9, 10, 47, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 75 КОЈЕ СУ ДАТЕ У 

ПРИЛОГУ ОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ. 

 

ПРИЛОГ: 

„Нова страна“ 9 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 10 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 47 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 48 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 70 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 71 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 72 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 73 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 74 Конкурсне документације 

„Нова страна“ 75 Конкурсне документације 

 

 

ОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 

 

 

 

 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

                          Број: 16-429/16 

Датум: 21.06.2016.године 

Зрењанин 

ул. Видаковићева бр. 1/а 
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На основу свега изнетог, мења се и рок за подношење и отварање понуда који је дат у Позиву за 

подношење понуда број 16-412/16 од 20.06.2016.године и у Конкурсној документацији ( деловодни 

број 16-372/16) , тако да је нови рок: 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ: БЛАГОВРЕМЕНИМ ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ПОНУДЕ КОЈЕ 

СТИГНУ НА АДРЕСУ НАРУЧИОЦА НАЈКАСНИЈЕ ДО 29.06.2016.ГОДИНЕ ДО 8:00 

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА: ОТВАРАЊЕ БЛАГОВРЕМЕНО ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА 

ОБАВИЋЕ СЕ ДАНА 29.06.2016.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ: 

-ЗА ПАРТИЈУ 1 У 8:30 ЧАСОВА 

-ЗА ПАРТИЈУ 2 У 9:00 ЧАСОВА 

-ЗА ПАРТИЈУ 3 У 9:30 ЧАСОВА. 

 

У складу са чланом 63.ЗЈН Наручилац је дужан да уколико измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужи рок за 

подношење понуда и да објави Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца. 

 

Измене и допуне конкурсне документације овбјавити: 

-на Порталу јавних набавки 

-на Интернет страници Наручиоца. 
 

 

 

 

                                                                                                                 Комисија за јавну набавку 

                                                                                             Наташа Радаковић, дипл.правник 
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„НОВА СТРАНА“  9 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 
 

Ради се о просечним потребама Наручиоца.  Потребе Наручиоца 

искључиво зависе од броја ученика који узимају ужину, те се могу  

мењати сваког месеца у већој количини. 

Допрема се врши сопственим превозом добављача у адекватној амбалажи с 
пратећом декларацијом на адресу наручиоца ОШ “Јован Јовановић Змај”, 
Видаковићева 1/а, Зрењанин , до школске кухиње. Трошкови доставе су на 
терет понуђача. Понуђач је у обавези да наручиоцу робу испоручује сваког 
радног дана у периоду од 7:00 до 7:30 часова, према достављеном 
требовању наручиоца. Требовање се врши у писменој форми и упућује се 
путем телефакса или у електронском облику. 
Квалитет испоручених добара треба да буде у складу са важећим стандардима 
прописаним Законом и другим важећим подзаконским актима , као и у складу са 
важећим санитарно – хигијенским прописима. 
 

 
ПАРТИЈА 3 – готова кувана jела - 15894300 
 

  Рeд. 

Број 
 

ОПИС ДОБАРА 
Јединица 

мере 

Планирана 

количина 

1. Мусака од кромпира (меса 0,3 л)  ком. 100 

2. Ћуфте у парадајз сосу, (меса0,12 кг; вариво 0,3л) ком. 100 

3. 
Сладак купус са свињским месом(меса 0,12 кг; 

купуса 0,3 кг) 
ком. 100 

87. 
Сок -наранџа - воћни садржај 50 % мин.-

тетрапак лит 5 

88. 
Сок кашасти- јагода  -воћни садржај 50 % 

мин.-тетрапак лит 5 

89. Алкохолно сирће лит 1 

90. Оригано (3 гр.) ком. 20 

91. Шећер у праху (200 гр.) ком. 10 

92. Кекс 7 DAYS  или одговарајући (30 гр.) ком. 60 

93. Цица-маца  чоколадица-вишња или 

одговарајућа (30 гр.) 
ком. 60 

94. Кidy-чоколадица -јагода или одговарајућа 

(30 гр.) 
ком. 60 

95. Мала плазма  или одговарајући (75 гр.) ком. 60 
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4. Печена пилетина, прилог (меса 0,12 кг;прилог 0,3 л) ком. 340 

5. Бечка шницла, прилог, (месо 0,12 кг; прилог 0,3 л) ком. 120 

6. Натур шницла, прилог (месо 0,12 кг; прилог 0,3 л) ком. 100 

7. Ђувеч са ћуфтама (месо 0,12 кг; ђувеч0,3 кг.) ком. 150 

8. Пилећи паприкаш (месо 0,15 кг; вариво 0,3 л ) ком. 150 

9. 
Пржена морска риба, пире кромпир (риба 0,15 кг., 

кромпир 0,3 кг.) 
ком. 100 

10. 
Говеђи гулаш са прилогом (меса 0,12 кг., прилог 0,3 

кг.) 
ком. 100 

11. 
Свињски токањ, са прилогом (меса 0,12 кг., прилог 

0,3 кг.) 
ком. 100 

12. Чорбаст пасуљ са сувим месом (0,3 л.) ком. 100 

13. 
Пилав од пилећег меса 

(0,3 л.) 
ком. 100 

14. 
Ђувеч са пљескавицом 

(пљескавица 0,12 кг., 

ђувеч 0,3 л.) 

ком. 100 

 
 
 

Ради се о просечним потребама Наручиоца.  Потребе Наручиоца 

искључиво зависе од броја ученика који узимају ужину, те се могу  

мењати сваког месеца у већој количини. 

Допрема се врши  сопственим превозом добављача у адекватној амбалажи на 
адресу наручиоца ОШ “Јован Јовановић Змај”, Видаковићева 1/а, Зрењанин, до 
школске кухиње. Трошкови доставе су на терет понуђача. Понуђач је у 
обавези да наручиоцу робу испоручује сваког радног дана у периоду од 
11:30 до 12:00 часова, према достављеном требовању наручиоца. Требовање 
се врши у писменој форми и упућује се путем телефакса или у електронском 
облику. 
Квалитет испоручених добара треба да буде у складу са важећим стандардима 
прописаним Законом и другим важећим подзаконским актима , као и у складу са 
важећим санитарно – хигијенским прописима. 
 
   
 

„НОВА СТРАНА“  10  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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„НОВА СТРАНА „ 47  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – ГОТОВА КУВАНА ЈЕЛА 
 

  Р. 

Бр. 
 

ПРЕДМЕТ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Једин

ица 

мере 

Планиир

ана 

количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

 Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  са 

ПДВ-ом 

1. 
Мусака од кромпира 

(меса 0,3 л)  ком. 
100     

2. 
Ћуфте у парадајз сосу, 

(меса0,12 кг; вариво 

0,3л) 

ком. 

100 
    

3. 
Сладак купус са 

свињским месом(меса 

0,12 кг; купуса 0,3 кг) 

ком. 

100 
    

4. 
Печена пилетина, прилог 

(меса 0,12 кг;прилог 0,3 

л) 

ком. 

340 
    

5. 
Бечка шницла, прилог, 

(месо 0,12 кг; прилог 0,3 

л) 

ком. 

120 
    

6. 

Натур шницла, прилог 

(месо 0,12 кг; прилог 0,3 

л) 
ком. 

100 
    

7. 
Ђувеч са ћуфтама (месо 

0,12 кг; ђувеч0,3 кг.) 
ком. 

150     

8. 
Пилећи паприкаш (месо 

0,15 кг; вариво 0,3 л ) ком. 
150     

9. 
Пржена морска риба, 

пире кромпир (риба 0,15 

кг., кромпир 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

10. 
Говеђи гулаш са 

прилогом (меса 0,12 кг., 

прилог 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

11. 
Свињски токањ, са 

прилогом (меса 0,12 кг., 

прилог 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

12. 
Чорбаст пасуљ са сувим 

месом (0,3 л.) 
ком. 

100     

13. 
Пилав од пилећег меса 

(0,3 л.) ком. 
100     
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14. 
Ђувеч са пљескавицом 

(пљескавица 0,12 кг., 

ђувеч 0,3 л.) 

ком. 

100 
    

 
УКУПНО:   

      

 

УКУПНО: 
А) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:______________________________динара 
Б) УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:______________________________динара 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 на означеном месту испод табеле уписати укупну цену предмета набавке 
без и са ПДВ-ом. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом 
чиме потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима 
из обрасца понуде. 
Ради се о просечним потребама Наручиоца.  Потребе наручиоца 
искључиво зависе од броја ученика који узимају ужину, те се могу  
мењати сваког месеца у већој количини. 
 

   
        Место и датум             Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 ( потпис и печат овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„НОВА СТРАНА“  48  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
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„НОВА СТРАНА“  70 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу 
уговора, који понуђач МОРА потписати и оверити печатом на последњој 
страни и доставити уз понуду, с обзиром да потписивање модела уговора 
представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора 
који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање 
намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као 
најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно 
тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.  
Исти (модел уговора) служи да се понуђачи упознају са садржином 
будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора биће преузети 
из понуде изабраног понуђача. 

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 

ПАРТИЈА 3 –ГОТОВА КУВАНА ЈЕЛА 
 

Закључен између:  
1. Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин, Видаковићева 1/а, 
коју заступа директор, Саша Босић, ПИБ 101763694  ( у даљем тексту Купац) с 
једне стране                                                  и 
2.___________________________________________________, које заступа 
директор ___________ ____________________са  седиштем  у 
____________________,  улица______________________, 
бр._________ПИБ_________________________ 
(у даљем тексту Продавац),   (попуњава   Продавац), с друге стране са 

 
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
2. *Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – 

___________________, поверио подизвођачу 
____________________________________ПИБ ________________, матични 
број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.  

Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – 
___________________, поверио подизвођачу 
____________________________________ПИБ ________________, матични 
број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.  

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Продавац 
као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. 
овог члана.  

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем) 
 
АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава   Продавац) 
_______________________________из____________________,ул.______

_________________________ бр.____,  
 

_______________________________из____________________,ул.______
_________________________ бр.____, и 
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„НОВА СТРАНА“  71 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
(у даљем тексту: Продавац),  које заступа овлашћени представник-

директор фирме ___________________________ из____________________, ул. 
________________ бр._____.  ___________________________. 

 
Члан 1. 

            Уговорне стране констатују: 
Да је Купац на основу члана  39.,  52. став 1. и 60.  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15), а на основу 
позива за подношење понуда објављеног дана 20.06.2016.године на Порталу  
јавних набавки, за јавну набавку добара –храна за ученике , редни број 1/2016, 
партија 3- готова кувана јела, на основу Одлуке о покретању поступка број 16-
369/16 од 08.06.2016. године за потребе Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 
Зрењанин. 

Да је Продавац за партију 3 – Готова кувана јела доставио понуду број 
_____________од____.____.2016. године која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део уговора (попуњава Продавац). 

Да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 
документације која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора. 

Да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на 
основу Одлуке о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продаваца број ___________ од ____.____.2016. године, 
изабрао Продаваца за набавку добара –  из партије 3 – Готова кувана јела ( 
попуњава Купац). 

 
Члан 2. 

          Предмет овог уговора је купопродаја и испорука готових куваних 
јела из партије 3 за потребе ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Зрењанину,  у свему  
према понуди Продаваца број ___________ од ____.____.2016. године и 
спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део Уговора 
(попуњава Купац).    

                                                                    
Члан 3. 

          Продавац се обавезује да ће испоручити готова кувана јела из 
партије 3 по цени назначеној у табели за потребе ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Зрењанину (биће преузето из обрасца понуде), како следи: 

 

  Р. 

Бр. 
 

ПРЕДМЕТ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Једин

ица 

мере 

Планиир

ана 

количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

 Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  са 

ПДВ-ом 

1. 
Мусака од кромпира 

(меса 0,3 л)  ком. 
100     

2. 
Ћуфте у парадајз сосу, 

(меса0,12 кг; вариво 

0,3л) 

ком. 

100 
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3. 
 

Сладак купус са 

свињским месом(меса 

0,12 кг; купуса 0,3 кг) 

ком. 

100 
    

4. 
Печена пилетина, прилог 

(меса 0,12 кг;прилог 0,3 

л) 

ком. 

340 
    

5. 
Бечка шницла, прилог, 

(месо 0,12 кг; прилог 0,3 

л) 

ком. 

120 
    

6. 

Натур шницла, прилог 

(месо 0,12 кг; прилог 0,3 

л) 
ком. 

100 
    

7. 
Ђувеч са ћуфтама (месо 

0,12 кг; ђувеч0,3 кг.) 
ком. 

150     

8. 
Пилећи паприкаш (месо 

0,15 кг; вариво 0,3 л ) ком. 
150     

9. 
Пржена морска риба, 

пире кромпир (риба 0,15 

кг., кромпир 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

10. 
Говеђи гулаш са 

прилогом (меса 0,12 кг., 

прилог 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

11. 
Свињски токањ, са 

прилогом (меса 0,12 кг., 

прилог 0,3 кг.) 

ком. 

100 
    

12. 
Чорбаст пасуљ са сувим 

месом (0,3 л.) 
ком. 

100     

13. 
Пилав од пилећег меса 

(0,3 л.) ком. 
100     

14. 
Ђувеч са пљескавицом 

(пљескавица 0,12 кг., 

ђувеч 0,3 л.) 

ком. 

100 
    

 
УКУПНО:   

      

 

Количина испоручених добара искључиво зависи од броја ученика који 

узимају ужину, те се може  мењати сваког месеца у већој количини. 

 
Цена добара из партије 3, који су предмет овог уговора, изражена је  у 

динарима, са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови 
транспорта и слично) према захтевима из техничке спецификације дате у 
конкурсној документацији. 

До промене цене може доћи најраније по истеку 120 дана од дана 
закључења уговора, а у складу са месечним стопама раста потрошачких цена  
( за месец по истеку рока од 120 дана од дана закључења уговора). 
 
„НОВА СТРАНА“  72 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



10 

 

„НОВА СТРАНА“  73 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Промена уговорене цене извршиће се уколико дође до повећања 

потрошачких цена  за више од 5% према званично објављеном податку у 
односу на датум закључења уговора о јавној набавци односно од последње 
промене цена, према званично објављеном податку Републичког завода за 
статистику. Промена цене примењиваће се на уговорену цену из понуде и то 
само у висини промене индекса потрошачких цена.  
            Страна која тражи/захтева промену цене је у обавези да поднесе 
образложени писани захтев другој страни која је дужна да одговор на захтев за 
промену цена достави у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева као и 
да поднесе релевантан доказ о промени цене. 

Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј. 
примењиваће се од дана давања писмене сагласности. 

У случају измене Уговора Купац је дужан да донесе одлуку о измени и да 
исту објави на Порталу јавних набавки. 
 

                                                  Члан 4. 
  Продавац се обавезује да испоручене количине готових куваних јела  

фактурише Наручиоцу у року од 10 (десет)  дана од дана испоруке.  
 Купац ће доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним 

фактурама, у року од 45 дана од датума пријема уредне  фактуре у седиште  
Купца, на текући рачун Продаваца који буде назначен на фактури. 

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице. 
 

Члан 5. 
             Количину и динамику испоруке готових куваних јела из партије 3 , која је 
предмет овог уговора, одређује Купац, на начин утврђен конкурсном 
документацијом.  
            Продавац се обавезује да испоруку готових куваних јела  врши сваког 
радног дана у периоду од 11:30 до 12:00 часова, према достављеном 
требовању наручиоца. 

    
Члан 6. 

Продавац ће испоруку извршити у ОШ “Јован Јовановић Змај” у 
Зрењанину, седишту Купца,  ул. Видаковићева  1А ( до школске кухиње). 

Пријем  готових куваних јела по издатим требовањима врши се у ОШ 
“Јован Јовановић Змај” у Зрењанину приликом преузимања истих између 
овлашћеног представника Продавца и овлашћеног лица крајњег корисника ( 
сервирке ) ОШ “Јован Јовановић Змај” у Зрењанину. 

Приликом испоруке добара Продавац ће истовремено Купцу предати 
један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним 
количинама и ценама, а један примерак отпремнице ће задржати Продавац.  

Трошкови транспорта уговорених добара падају на терет Продаваца без 
обзира на наручену количину, коју Купац назначи приликом сваке наруџбине. 

Трошкови евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, падају 
на терет Продаваца. 
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Члан 7. 
             Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима 
наручиоца и важећим стандардима квалитета прописаним Законом и другим 
важећим подзаконским актима ,као и у складу са важећим санитарно – 
хигијенским прописима. 
            Понуђач одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на 
декларацији производа. Предметна добра која се испоручују, у тренутку 
испоруке, морају бити нова, из текуће производње са роком трајања најмање 
50% декларисаног рока трајања. 
 
 

Члан 8. 
       Уколико се на испорученим добрима који су предмет ове набавке, 

установи било какав недостатак, Купац ће доставити писмену рекламацију 
Продавцу одмах по пријему,а најкасније у року од 24 часова, а наведена добра 
није дужан да прими. 

Продавац је у обавези да изврши замену неисправних добара одмах по 
пријему рекламације ( како ученици не би остали без ужине ), а уколико то не 
учини, Наручилац има право на накнаду штете. 

Продавац је искључиво одговоран за квалитет и исправност испоручених 
добара. 
      

Члан  9. 
Продавац дужан је да без одлагања писмено обавести Купца о било којој 

промени која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан   10. 
Овај уговор се закључује сагласношћу воља овлашћених лица обеју 

уговорних страна. 
 

 Члан   11. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. О својој намери да 
раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу 
страну и поткрепи доказима разлоге за раскид (наведе у чему нису испуњене 
уговорне обавезе друге уговорне стране). 

Уговор престаје да важи истеком 30 дана од дана пријема писменог 
обавештења, за које време је Продавац дужан да настави са испоруком добара 
Купцу. 

 
Члан   12. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову 
област. 
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                                                           Члан   13. 
          Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а ако то 
није могуће, спорове ће решавати надлежни суд у Зрењанину. 

 
Члан   14. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми 
и уз обострану сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 
Члан   15. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и 
закључује се на одређено време до краја наставне 2016/17.године, у складу 
са Правилником о  школском календару за основне школе на територији 
АП Војводине за школску 2016/17.годину.  

Испорука добара почиње 01.09.2016.године и врши се у складу са 
захтевима у конкурсној документацији и школским календаром за школску 
2016/17.годину. 

 
Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
За ПРОДАВЦА                                                                        За КУПЦА    
               
М.П. _______________________                М.П. ____________________ 
           

ПОДИЗВОЂАЧ        УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
______________________________          _______________________________ 
 (потпис и печат овлашћеног лица)                (потпис и печат овлашћеног лица) 
       
 
 
 


