На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/12 и 14/2015) ) и члана 23. Статута Установе Студентски центар „Ужице“ директор
Установе Студентски центар „Ужице“ доноси дана 30.08.2017.године:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
У поступку јавне набавке мале вредности добара- намиренице и остали прехрамбени
производи број ЈНД-1/17- за партију 1. Свеже и замрзнуто месо

Назив наручиоца:

Установа Студентски центар „Ужице“

Адреса наручиоца:

Иве Андрића број 19 31000 Ужице

Интернет страница наручиоца:

www.scuzice.org

Врста наручиоца:

Установа- просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
набавка
Набавка добра – НАМИРНИЦЕ И ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ , Партија 1. Свеже и
замрзнуто место
Ознака из општег речника 15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни производи

Првобитна вредност уговора:

788.940,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

826.134,56 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену:
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара- намирнице и
остали прехрамбени производи у отвореном поступку јавне набавке ЈНД 1/17 обликован у

9 партија, закључен је уговор о јавној набавци са исторучиоцем Д.О.О. СУВОБОР КООП НН
Чачак, улица Цара Лазара број 43 ( заводни / деловодни број код наручиоца 12-34/2017
од 22.02.2017. и заводни / деловодни број код испоручиоца 1287 од 23.02.2017/.
У току реализације предметног уговора испоручилац Д.О.О. СУВОБОР КООП НН Чачак
обратио се наручиоцу са дописом - захтевом за повећање цена (заводни / деловодни број
код испоручиоца 6126 од 25.08.2017. године ) који је примљен и заведен код наручиоца
под заводним / деловодним бројем 345/2017 од 29.08.2017. године. У предметном
допису - захтеву испоручилац се обратио наручиоцу са молбом да му се одобри повећање
цена јер сматра да су испуњени услови утврђени уговором обзиром на раст потрошачких
цена у складу са обавештењима Републичког завода за статистику. Као разлоге због којих
се тражи повећање цена појединих артикала за које је уговорена набавка образлаже да
су се цене свежег меса повећале у висини већој од 10% а што доказује дописом који је
путем електронске поште прибавио од Републичког завода за статистику којим су
таксативно наведени подаци о индексима цена производа у периоду март-јул
2017.године. У допису Републичког завода за статистику утврђено је да је индекс
повећања цена за свињско месо без костију (бут) раст 17,5%,. У складу са горе наведеним
разлозима, а у циљу снадбевања производима најбољег квалитета испоручилац захтева
повећање цена свих артикала којима снадбева наручиоца и то повећање у различитим
вредностима имајући у виду прибављене податке од Републичког завода за статистику.
Разматрајући допис - захтев испоручиоца за повећање цена из предметног уговора, дана
30.08.2017.године стручна служба наручиоца је прихватила и одобрила повећање цена
само за одређене производе, и то:
Рбр.

Назив производа

Првобитна цена без Измењена цена без
обрачунатог ПДВ-а
обрачунатог ПДВ-а

1.

Свеже свињско месо- бут без
кости

390,00

456,30

2.

Свеже свињско месо- лакс каре
без коске

479,00

560,40

3.

Млевено месо - мешано

399,00

433,00

4.

Ражњићи од свињског меса

375,00

438,75

За наведене производе донета је одлука о повећању имајући у виду одредбу члана 4. и 5.
предметног Уговора о јавној набавци јер је захтевом оправдан основ за повећање цена.

Имајући у виду наведено донета је одлука о новим ценама, и то:
-

-

-

-

свеже свињско месо – бут без кости 1 категорије, за неиспоручених 241 кг цена
390,00 динара се увећава за 17% па је нова цена 456,30 динара, ,(раст према
подацима Републичког завода за статистику је 17,50%)
свеже свињско месо лакс каре без коске – за неиспоручених 148,11 кг цена 479,00
се увећава за 17,00% па је нова цена 560,40 ,(раст према подацима Републичког
завода за статистику је 17,50%),
Млевено месо - мешано, за неиспоручених 142 кг цена 399,00 динара се увећава за
8,5% па је нова цена 433,00 динара ,(раст према подацима Републичког завода за
статистику за припадајући део смињског меса је 17,50%)
Ражњићи од свињског меса, за неиспоручених 67,95 кг цена 375,00 динара се
увећава за 17% па је нова цена 438,75 динара ,(раст према подацима Републичког
завода за статистику је 17,50 %)

Наручилац у конкурсној документацији у поступку јавне набавке у којем је испоручиоцу
додељен уговор, а у складу са чл. 115. ст. 2. Закона о јавним набавка, на страни под
редним бројем 14. и 15.,као и у члану 4. закљученог уговора, предвидео разлоге за
измену уговора о јавној набавци, тј. одредио да се цене могу мењати ± 10% на основу
оправданог захтева испоручиоца са потрепљеним подацима о промени цена (цена без
ПДВ-а), па су се стекли услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној набавци, и
то у делу који дефинише цена.
Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће
приступити закључењу анекса којим ће се дефинисати нова укупна уговорена вредност
предметних добара, а који анекс ће постати саставни део основног уговора.
Извод из конкурсне документације:
Страна 14 и 15 конкурсне документације:
2.15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Валута: вредности у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цене у понуди се
исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ,
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Структура цене: Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за
сваки појединачни предмет набавке. Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све
трошкове, значи и услуге које су нужно везане за испоруку добара која су предмет ове набавке
(осигурање, превоз, истовар, утовар и друго).
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална
измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, тако
да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.
Јединичне цене добара које понуђач нуди су фиксне и не могу се мењати у периоду од
минумум 180 дана од дана закључења Уговора.

Након истека наведеног рока важења фиксне цене, у случају повећања или
смањења промене индекса потрошачких цена хране у Републици Србији за за
класификовану групу производа, односно производ, у висини преко 10% у односу на цену
у тренутку закључења уговора или у односу на месец у коме је вршена последња промена
цена, цена се може мењати ± 10% на основу оправданог захтева понуђача –
испоручиоца са поткрепљеним подацима о промени цена (цена без ПДВ-а) и то:
1) Цена се може мењати само ако за време трајања уговора дође до промене
цене уговорених производа за више од 10% у односу у односу на цену дату у
понуди,односно цену након последње промене цене а на основу података о расту цена
према индексу потрошачких цена хране, за класифоковану групу производа, односно
производ, према подацима надлежног органа за послове статистике, објављених у
„Службеном гласнику РС“ или на званичном сајту (www.stat.gov.rs),. За производе за које
се код код надлежног органа за послове статистике, не води посебна евиденција кретања
цена, као основ за корекцију цена, узеће се званични ценовници добављача или
произвођача намирница који су наведени у понуди Понуђача. Цена из понуде продавца,
односно цена након повећања се увећава за проценат индекса потрошачких цена хране,
за класифоковану групу производа
Понуђач је дужан да уз захтев који упућује наручиоцу за корекцију цена
достави извештај надлежног органа за послове статистике, о кретању цена и висини
просечне тржишне цене намирница за које се тражи повећање. Уколико се код надлежног
органа за послове статистике, не евидентирају промене цена одређених намирница,
понуђач као доказ да је дошло до повећања цене у одређеном периоду подноси најмање
два оверена властита произвођачка ценовника ако је он наведен као произвођач у понуди
или два оверена званична ценовника произвођача или добављача који су наведени у у
достављеној и прихваћеној понуди. Приложени ценовници морају носити датум примене
који важи у моменту подношења захтева.

Наручилац је дужан да поднети захтев са доказима разморти у најкраћем року,
не дужем од седам дана од дана пријема захтева.
Приликом разматрања захтева за повећање цена, наручилац задржава право
да исти провери на тржишту.
У случају да наручилац након разматрања захтева утврди да је захтев понуђача
за корекцијом цена оправдан, доставиће понуђачу писмену сагласност и предлог Анекса
уговора о повећању цена.
2) Цена се може мењати само ако у току трајања уговореног периода
смањење цена према индексу потрошачких цена за уговорену робу према подацима
надлежног органа за послове статистике, објављених у „Службеном гласнику РС“ пређе
10% , Наручилац има право да понуђачу поднесе писмени захтев за смањење цене
појединачне робе. За производе за које се код код надлежног органа за послове
статистике, не води посебна евиденција кретања цена, као основ за корекцију цена, узеће
се званични ценовници референтних добављача или произвођача намирница који су
наведени у понуди Понуђача.
У овом случају Понуђач је дужан да умањи цене намирница које су предмет
испоруке, почев од дана пријема званичног Обавештења наручиоца са потребним
доказима од надлежног органа за послове статистике или званичних ценовника
добављача/произвођача предметних намирница. О смањењу цена наручилац и понуђач
закључују Анекс уговора. У случају да понуђач одбије да изврши корекцију – умањење
цена, односно да закључи Анекс уговора наручилац може раскинути уговор.
Цене се могу мењати (повећати/смањити) само за неиспоручену робу, уз
сагласност наручиоца/понуђача .
3) У случају већих поремећаја на тржишту дође до интервенције надлежних
државних органа у смислу утврђивања цена за поједине производе који су предмет ове
набавке и сл., наручилац и понуђач могу да изврше корекцију цена из уговора сагласно
утврђеним променама односно интервенцијама државних органа. Уговорне стране су
сагласне да и уколико дође до појефтињења или интервенције на тржишту од стране
надлежних државних органа у том смислу утврде ниже цене сагласно наведеним
променама
Извод из уговора:
„Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара фиксне и неће се
мењати у периоду од 182 дана од дана закључења Уговора.
Након истека наведеног рока важења фиксне цене, у случају повећања или
смањења промене индекса потрошачких цена хране у Републици Србији за за
класификовану групу производа, односно производ, у висини преко 10% у односу на цену
у тренутку закључења уговора или у односу на месец у коме је вршена последња промена

цена, цена се може мењати ± 10% на основу оправданог захтева понуђача –
испоручиоца са поткрепљеним подацима о промени цена (цена без ПДВ-а) и то:
1) Цена се може мењати само ако за време трајања уговора дође до промене
цене уговорених производа за више од 10% у односу у односу на цену дату у
понуди,односно цену након последње промене цене а на основу података о расту цена
према индексу потрошачких цена хране, за класифоковану групу производа, односно
производ, према подацима надлежног органа за послове статистике, објављених у
„Службеном гласнику РС“ или на званичном сајту (www.stat.gov.rs),. За производе за које
се код код надлежног органа за послове статистике, не води посебна евиденција кретања
цена, као основ за корекцију цена, узеће се званични ценовници добављача или
произвођача намирница који су наведени у прихваћеној понуди Испоручиоца. Цена из
понуде Испоручиоца, односно цена након повећања се увећава за проценат индекса
потрошачких цена хране, за класифоковану групу производа
2) Цена се може мењати само ако у току трајања уговореног периода
смањење цена према индексу потрошачких цена за уговорену робу према подацима
надлежног органа за послове статистике, објављених у „Службеном гласнику РС“ пређе
10% , Наручилац има право да Испоручиоцу поднесе писмени захтев за смањење цене
појединачне робе. За производе за које се код код надлежног органа за послове
статистике, не води посебна евиденција кретања цена, као основ за корекцију цена, узеће
се званични ценовници референтних добављача или произвођача намирница који су
наведени у прихваћеној понуди Испоручилац .
У овом случају Испоручилац је дужан да умањи цене намирница које су
предмет испоруке, почев од дана пријема званичног Обавештења наручиоца са
потребним доказима од надлежног органа за послове статистике или званичних
ценовника добављача/произвођача предметних намирница.
3) У случају већих поремећаја на тржишту дође до интервенције надлежних
државних органа у смислу утврђивања цена за поједине производе који су предмет ове
набавке и сл., наручилац и понуђач могу да изврше корекцију цена из уговора сагласно
утврђеним променама односно интервенцијама државних органа. Уговорне стране су
сагласне да и уколико дође до појефтињења или интервенције на тржишту од стране
надлежних државних органа у том смислу утврде ниже цене сагласно наведеним
променама.
Цене се могу мењати (повећати/смањити) само за неиспоручену робу, уз
сагласност наручиоца и испоручиоца о чему ће се сачинити Анекс уговора.
Члан 5.
Захтев за промену цена садржи назив, односно списак добара за које се тражи
промена цена, са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко
образложење разлога повећања односно смањења цена и одговарајуће доказе. Захтев
за промену цена подноси се најмање 7 (седам) дана пре намераване промене цена.

Испоручилац је дужан да уз захтев који упућује наручиоцу за корекцију цена
достави и извештај надлежног органа за послове статистике, о кретању цена и висини
просечне тржишне цене намирница за које се тражи повећање, а за оне намирнице које
нису статистички обрађене код Завода доставља најмање два оверена властита
произвођачка ценовника или два оверена званична ценовника произвођача или
добављача који су наведени у у достављеној и прихваћеној понуди. Приложени
ценовници морају носити датум примене који важи у моменту подношења захтева.
Наручилац је дужан да поднети захтев са доказима размотри у најкраћем року,
не дужем од седам дана од дана пријема захтева
Приликом разматрања захтева за повећање цена, наручилац задржава право
да исти провери на тржишту.
У случају да наручилац након разматрања захтева утврди да је захтев понуђача
за корекцијом цена оправдан, доставиће понуђачу писмену сагласност и предлог Анекса
уговора о повећању цена.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена, уговор се
може раскинути.
Рок за раскид уговора је 45 ( четрдесетпет ) дана од дана пријема писменог
изјашњења друге уговорне стране о не прихватању промене цена, с тим да је
Испоручилац у обавези да у наведеном периоду настави са испоруком робе по
уговореним јединичним ценама.“

Директор
Миливоје Ристановић

