
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
	Text2:  24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31.
	Text3: www.gcsu.co.rs
	Text5: Услуге осигурања по партијама - партија 1 - Осигурање имовине
                                                                 - партија  2 - Осигурање лица
                                                                 - партија  3 - Осигурање возила
Назив и ознака из општег речника набавке:66510000-  услуге осигурања 
	Text6: Партија 1 - 328.553,00 динара
Партија 2 - 105.789,00 динара
Партија 3 - 389.449,06 динара

	Text7: Партија 1 - 328.553,00 динара
Партија 2 - 105.789,00 динара
Партија 3 - 389.449,06 динара
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	Text8: Партија 1 - Основ за примену је члан 6. основног уговора .
Уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаној форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице.
На основу наведеног закључен је анекс уговoра који у члану 2. предвиђа измену Члана 6. Став 1. Основног уговора који се мења и гласи:
"Овај Уговор се закључује на одређено време, са роком важења од 12 месеци, почев од 17. 06.2017. године. Остале одредбе основног уговора остају непромењене.
-Партија 2 - Основ за примену је члан 11. основног уговора .
Уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаној форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице.
На основу наведеног закључен је анекс уговoра који у члану 2. предвиђа измену Члана 11. Основног уговора који се мења и гласи:
"Овај Уговор  ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна  и закључује на период од 12 месеци, а почиње да се примењује од 15. 06.2017. године.Остале одредбе основног уговора остају непромењене.
Партија 3 - Основ за примену је члан 7. основног уговора .
Уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаној форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице.
На основу наведеног закључен је анекс уговoра који у члану 2. предвиђа измену Члана 7. Став 1. Основног уговора који се мења и гласи:
"Овај Уговор се закључује на период осигурања у трајању од годину дана,односно до коначног испуњења уговорених обавеза и ступа на сангу даном закључења , а почиње да се примењује почев  од 19. 11..2017. године.Остале одредбе основног уговора остају непромењене.
-



