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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Врши се измена  конкурсне документације за јавну набавку услуге– Одржавање хардвера 

и софтверских алата, ОП број 24/2020, на страни 78 од 92 конкурсне документације. 

Члан 16. Модела уговора за партију IV – Oдржавање софтверског пакета за надгледање 

мреже:  

Члан 16.  
,,Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, примењује се од 

18. септембра 2020. године и важи годину дана од дана почетка примене. ” 

 

мења се и гласи: 

 

Члан 16.  
,,Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину 

дана.” 

 

У прилогу се налази измењена страна Конкурсне документације (страна од 78 од 92). 

 

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке припреме 

понуде у складу са изменом конкурсне документације. 

 
 

Комисија за јавну набавку 

  



 

електронска пошта:________________________________ (попуњава Пружалац услуге).  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 15.  
Свака од уговорних страна може тражити раскид Уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава одредбе Уговора.  

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду Уговора.  

Члан 16.  
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.  

 

Члан 17.  
Сва спорна питања и тумачења у примени овог уговора, уговорне стране решаваће 

споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 18.  
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије који регулишу предмет 

овог уговора.  

 

Члан 19. 
Овај уговор закључен је у шест истоветних примерака, од којих свака страна задржава 

по три примерка.  

 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ  

         ДИРЕКТОР                                                                                           П. О. МИНИСТРА 

                                                                                                 В. Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  
 

____________________                                                                            _____________________  

                                                                                                                  Марко Гверо 

 

 
Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати модел уговора. Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум 

о заједничком наступању чланова групе понуђача биће саставни део Уговора.  

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач попуњава, потписује, оверава и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kонкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Одржавање хардвера 

и софтверских алата, ОП број 24/2020, по партијама 

Страна 78 од 92 


