
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Комисија за јавну набавку 
Број: II-404-40/2020 
Број: ЈНМВ П 02/20 
Дана: 07.02.2020.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
 

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
УСЛУГА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ НАЦИОНАЛНОГ РЕСТОРАНА) 

 
 

 Дана 03.02.2020. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ П 02/20, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  
 
 

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 02/20 у поглављу VI МОДЕЛ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Мења се на страни 21/30 члан 4. став 1. и гласи: 
 

„Наручилац задржава право да користи и услуге ресторана које нису наведене у спецификацији 
Наручиоца и понуди Понуђача, а цена тих услуга не сме бити виша од важеће цене ресторана наведене у 
јеловнику.“ 

 
 
Напомена: У прилогу се налази измењена страна 21/30 и понуђачи су дужни да уз понуду 
приложе попуњен Модел оквирног споразума са измењеном страном. 

 
II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 02/20 у поглављу VII УПУСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Мења се на страни 30/30 тачка 16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА и 

гласи: 
 

16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 13.02.2020. године до 11:00 часова, у ком року понуда 
треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања. 



 

 Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 13.02.2020. године у 12:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2 Отварању 
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који 
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда. 

 
  

III 
 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 



                                   Јавна набавка мале вредности услуга – Угоститељске услуге                                               21/30 

ЈНМВ П 02/20 

 

Члан 3. 
Накнада за извршене услуге, који су предмет овог оквирног споразума, утврђује се на основу 

појединачних цена понуде Даваоца услуге из члана 2. овог Оквирног споразума и обрачуна на основу 
стварно извршених услуга. 
 Обрачун стварно извршених услуга вршиће се на основу испостављених рачуна у складу са  
понудом и условима из понуде. 

Укупна вредност оквирног споразума, може да износи највише до износа процењене вредности 
ЈНМВ П 02/20, 272.000,00 динара (словима: двестаседамдесетдвехиљаде динара и 00/100) без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом  износи 326.400,00 динара (словима: тристадвадесетшестхиља дачетриста динара и 00/100). 

Наручилац задржава право да не реализује вредност из става 3. овог члана, у потпуности, уколико 
за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 
 Давалац услуге испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 

Регистрација фактура  мора да гласи на Градоначелник – 09692.         
Наручилац врши исплату са апропријације у Буџету Града  Раздео II - Градоначелник, Програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа, 
Функција 110 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 
економска класификација 423621 – угоститељске услуге. 

Реализација уговорене вредности ће се у 2020. години вршити до износа расположивих средстава у 
Финансијском плану и Плану набавки за 2020. годину. Обавезе које доспевају у 2021. години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
Члан 4. 

Наручилац задржава право да користи и услуге ресторана које нису наведене у спецификацији 
Наручиоца и понуди Понуђача, а цена тих услуга не сме бити виша од важеће цене ресторана наведене у 
јеловнику.  

Понуђач ће у случају из става 1. овог члана доставити уз рачун копију важећег ценовника за 
предметне услуге. 

Понуђене јединичне цене су фиксне за првих месец дана важења оквирног споразума. Након истека 
тог периода, јединичне цене се могу усклађивати месечно, у случају повећања или смањења цена према 
важећем ценовнику Понуђача.  

Уколико дође до повећања или смањења цена, Понуђач је дужан да достави нови важећи ценовник 
као доказ о промени цена.  

 
Члан 5. 

Давалац услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог оквирног споразума вршити сукцесивно у 
трајању од 12 месеци или до утрошка износа из става 3. члана 3. овог Оквирног споразума, на основу 
наруџбенице, рачунајући од дана закључења Оквирног споразума, по потреби и налогу наручиоца, на 
рачун број ___________________________________ код __________________ банке. 

 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да ће цену предмета овог оквирног споразума плаћати по извршеним 
услугама, у року од 45 дана од дана пријема исправних појединих рачуна од стране Наручиоца, на основу 
наруџбенице. 

  
                                                              Члан 7. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Оквирног споразума ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност Привредног 

суда у Суботици. 
 


