
Заведено у ЈП „Завод за уџбенике“, Београд под бројем 04-4133 од дана 22.06.2017. године 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна документације сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке услуга: 

Обезбеђење објеката ЈП „Завод за уџбенике“ на локацијама у Београду и Новом Саду, број ЈНОП 01/2017 

Наручилац ЈП „Завод за уџбенике“, Београд врши измену конкурсне документације: 

1. На страни број 35 конкурсне документације, у моделу уговора, у члану 3. ДОДАЈЕ СЕ став 3. који 

гласи: 

„Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, након закључења овог уговора, донети 

одлуку о измени уговора и повећати обим предмета набавке у вредности максимално до 5% од 

укупне вредности из члана 2. став 2. овог уговора, искључиво писаним анексом уговора 

потписаним од стране оба уговарача, под условом да укупна вредност повећања уговора није 

већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.“ 

 

 

2. На страни број 38 конкурсне документације, у моделу уговора, врши се ИЗМЕНА садржаја члана 

15. и сада гласи: 

„Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављањем средстава 

обезбеђења, а примењује се почев од дана преузимања дужности од стране Извршиоца, што се 

утврђује записником о примопредаји дужности потписаним од стране оба уговарача, који чини 

саставни део овог уговора. 

Уговор се закључује на период од 12 месеци, почев од дана преузимања дужности од стране 

Извршиоца. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, простом изјавом 

воље, или може захтевати испуњење обавеза, у сваком случају има право на накнаду штете.  

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор, са отказним роком од 30 

(тридесет) дана који почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора. 

Уговор се може раскинути и споразумно, уз сагласност обе уговорне стране.“ 

 

3. На страни 48 конкурсне документације, и поглављу „VII Упутство понуђачима како да сачине 

понуду“, ДОДАЈЕ СЕ тачка 20. која гласи: 

„20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

У складу са одредбама члана 115. ЗЈН Наручилац може, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке, донети одлуку о измени уговора и повећати 

обим предмета набавке у вредности максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора писаним анексом уговора потписаним од стране оба уговарача.“ 

Остало остаје непромењено. 

 

С поштовањем,  

ЈП „Завод за уџбенике“, Београд 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 


