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Република Србија 

Висока школа струковних студија за васпитаче 

Број: 938 

Дана: 8.11.2018. године 

 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015. и 68/2015.) 

Наручилaц Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

фасадерских радова- израда демит фасаде (прва фаза)  

 

1. Назив и адреса наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5, 

Шабац;  

2. Врста наручиоца - установа;  

3. Предмет уговора о јавној набавци: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - израда демит фасаде-прва фаза. Назив и 

ознака из општег речника набавке: 45443000 – фасадерски радови.  

4. Првобитна вредност уговора износи 2.194.125,50 динара без урачунате стопе ПДВ-а. 

5. Измењена вредност уговора је 2.260.990,50 динара без урачунатог ПДВ-а.;  

6. Објективни разлози за измену уговора: 

 

Објективни разлози за измену уговора садржани су у Конкурсној документацији предметне јавне набавке и 

закљученом уговору о јавној набавци. 

 

Наручилац и извођач радова су закључили Уговор о извођењу радова бр. 620 од 20. 08. 2018. године 

(заведен код наручиоца) и бр.100/2018 од 21.8.2018. године (заведен код извођача радова), којим је 

уговорено извођење фасадерских радова - израда демит фасаде-прва фаза). 

Након закључења уговора о јавној набавци наступили су објективни разлози за измену предметног уговора. 

Чланом 115 став 2 Закона о јавним набавкама предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци 

наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који 

морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно 

предвиђени посебним прописима.  

 

1) У конкурсној документацији јавне набавке, поглавље 2. тачка 2.5 Предмер радова утврђено да евентуални 

вишкови не могу бити већи од 10% вредности уговора. У поглављу 7. Модел уговора, као и закљученом 

уговору,  у члану 2 предвиђено је да ће се стварна количина радова реализовати путем грађевинске књиге и 

да евентуални вишкови радова не могу бити већи од 10% вредности уговора. 

Извођач радова и стручни надзор су наручиоцу доставили преглед вишкова и мањкова радова број 937/1 од 

8.11.2018. године са позицијама наведених радова који су настали услед одступања од предмера радова, 

односно уговорених количина из основне понуде. Ради се о више мањих одступања која су прихватили 

стручни надзор и наручилац радова из разлога што су се на лицу места појавили као неопходни за извршење 

уговорених радова у функцији целовитог извршења радова који су предмет уговора.  

Укупно сабрана одступања од пројектованих количина на лицу места су довела до тога да се појаве вишкови 

радова који износе укупно 87.615,00 динара без урачунатог ПДВ-а, као и мањкови радова који износе укупно 

20.750,00 динара без урачунатог ПДВ-а. На основу разлике вишка и мањка  радова утврђен је вишак радова 

који износи 66.865,00 динара без ПДВ-а и у односу на уговорену вредност радова у износу од 2.194.125,50 

динара без урачунате стопе ПДВ-а, је у границама уговореног ограничења. 

Из тих разлога укупно уговорена вредност радова повећава се по основу вишка радова за износ од 66.865,00 

динара без ПДВ-а и износи укупно 2.260.990,50 динара без урачунатог ПДВ-а што са урачунатим ПДВ-ом 

износи 2.713.188,60 динара.  

 

2)Продужетак рока за извођење радова. Извођач радова је писменим актом од 11.10.2018. године 

заведеним код наручиоца под бројем 798/2 тражио одлагање рока за извођење радова због проблема са 
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постављањем скеле за извођење радова и дуже болести главног мајстора и то најкасније до 8.11.2018. 

године. У захтеву је навео да су проблеми са постављањем скеле настали услед успорене динамике 

извођења радова из објективних разлога због целодневног одвијања наставе у школи, безбедносних разлога 

за велики број ученика и студената, с обзиром да постоје четири улаза у школу, што успорава динамику 

радова, као и због дуже болести главног мајстора. Наручилац је прихватио продужење рока за извођење 

радова, најкасније до 8.11.2018. године. 

У члану 6. уговора предвиђено је да је Извођач обавезан да прихвати специфичне услове рада. У члану 9 

закљученог уговора о извођењу радова предвиђено је да - Извршење обавеза по овом Уговору може бити 

одложено у случају настанка «више силе». «Вишом силом» се сматрају околности које нису могле да се 

предвиде или разумно избегну или спрече и због чијег наступања извршење уговора постане немогуће или 

претерано отежано.  

 

7) Ова одлука је основ за закључење анекса уговора о извођењу радова: 

 

8) Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и извештај достави 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

Прилог: 

• Тачка 2.5 Предмер радова - страна  5 до 7 конкурсне документације јавне набавке 

• Уговор о јавној набави 

 

                                                                                                                     
 

 

  

 

 

 


