
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

        Број: 404-02-58/3/2015-08                

      Датум: 06.10.2015. године 

      Београд 
     

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, 

број: 404-02-58/1/2015-08 од 09.09.2015. године припремљена је: 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга припреме подлога за израду 

Превентивног акционог плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности 

снабдевања природним гасом 

 

I. Наручилац је уочио техничку грешку у конкурсној документацији у поступку 

јавне набавке мале вредности услуга припреме подлога за израду Превентивног 

акционог плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним 

гасом. 

 

           II. Наручилац врши измену у делу конкурсне документације ПОГЛАВЉЕ 9 – 

Модел уговора, страна 20:  

 

 У члану 4. – Рок извршења услуге: брише се број „90“, тако да став 1. наведеног 

члана гласи: „Рок извршења услуге припрема подлога за израду Превентивног акционог 

плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом 

je_____дана од дана обостраног потписивања Уговора“. 

 

Измена се врши како би сваки од потенцијалних понуђача уписао рок извршења 

услуге, који је један од елемената критеријума који се бодује, а максимални рок је 90 

дана.  

У прилогу је нова страна 20 конкурсне документације, како би потенцијални 

понуђачи могли да унесу број дана за који ће извршити предметну услугу. 

 

У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН наручилац ће измену конкурсне документације 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници министарствa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

            Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем предметне 

услуге – припрема подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног плана ради 

обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом, која мора да буде пружена у свему у складу 

са понудом и техничком спецификацијом које су саставни део Уговора. 

  

ЦЕНА 

Члан 2. 

Цена услуге припрема подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног плана ради 

обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом без ПДВ-а:__________________динара.  

Укупна цена услуге из члана 1. овог уговора износи са ПДВ-ом:________________ динара.  

Уговорена вредност услуге је фиксна.  

   

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену из члана 2. овог  уговора на рачун 

број:_______________________ код банке _______________, по следећим фазама пружања услуге: 

- у износу од 40%  од уговорене цене, за достављени први нацрт подлога Превентивног акционог 

и Кризног плана. 

- у износу од 40%  од уговорене цене, за достављени коначни текст подлога Превентивног 

акционог и Кризног плана након давања сагласности Радне групе за израду Превентивног акционог и 

Кризног плана, да достављени текст нема недостатака.  

- у износу од 20% од уговорене цене, након доношења Превентивног акционог и Кризног плана 

у складу са законом.  

Наручилац се обавезује да плаћање према динамици из става 1. овог члана изврши у најдужем 

року од 45 дана од пријема уредних фактура Добављача за сваку од наведених фаза пружања услуге 

на текући рачун Добављача број ____________________ код ____________________банке 

Код испостављања фактура Добављач се позива на број Уговора.  

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 4. 

Рок извршења услуге припрема подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног 

плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом је _____ дана од дана обостраног 

потписивања Уговора. 

Рок извршења услуге из овог члана представља битан елемент овог уговора. 

  

КВАЛИТАТИВНО КВАНТИТАТИВНА ПРИМИПРЕДАЈА 

 

Члан 5. 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуге из члана 1. овог уговора и 

обавезује се да ће пружена услуга одговарати у свему понуди и захтевима из Техничке спецификације.  

Уговорне стране су дужне да непосредно по закључењу уговора узајамно размене писана 

обавештења о лицима задуженим за праћење реализације уговора (имена, е-маил и бројеви телефона).  

 

 


