
 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА СОМБОР 

“ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ” 

Број: 276/2013-1 
Дана: 12.11.2013.године 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12), а на предлог Комисије за јавну набавку, директор 

Дома здравља Сомбор 
доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН добара бр.276/2013-1 
за јавну набавку добара – ГОРИВО 

 

Мења се конкурсна документација за јавну набавку добара бр.276/2013 –1 НАБАВКА 

ГОРИВА.  

1.На страни  8 и 15 конкурсне документације као и у моделу уговора члан 8. који се односи на 

начин плаћања мења се и гласи: 

-Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана  рачунајући од дана фактурисања .Рачуни ће се 

достављати најкасније до _______  у месецу за предходни месец 

 

2.На страни 15 и 27  конкурсне документације  који се односи на квалитет робе мења се и 

гласи: 

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла.« 

3. На страни  9 и 26 конкурсне документације  и у моделу уговора  члан 9 која се односи 

Финансијско обезбеђење мења се и гласи  

-да ће понуђач доставити меницу за добро извршење посла  након  закључивања уговора. 

4. Мења се члан 4 у моделу уговора  и гласи 

Цене  нафтних деривата утврђују    и мењају одлукама Продавца у складу  са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава и 

другим корпоративним клијентима, а који ће се обрачунати до краја текућег месеца за 

претходни.  

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај 

месец и одређује висина попуста у складу са прехтодним ставом. Припадајући попуст одобрава 

се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни месец.  

У прилогу измењена конкурсна документација. 
Наручилац продужава рок за подношење понуда чл. 63 став 5 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12). Одлука о продужењу 
рока за подношење понуда је објављена на Порталу. 

Директор 
Др Емеше Ури 

 

 

 



 


