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Република Србија 
Висока школа струковних студија за васпитаче 
Број: 642/1 
Дана: 28.10.2013. године 
 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и 
члана 17, тачка 23 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Директор 
доноси: 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ УГОВОРА 

1. Назив и адреса наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, 
Добропољска 5, Шабац, интернет страница www.vivasabac.edu.rs. 
2. Врста наручиоца: просвета 
3. Врста предмета: радови 
Радови на реконструкцији равног дела крова. Предметна набавка дефинисана је у општем 
речнику набавки: 44112430 – кровни решеткасти носачи, 45261213-радови на покривању крова 
металним плочама, 45261410 радови на изолацији крова, површина која се реконструише 
(равна) 822,50м2. 
4. Првобитна вредност уговора: 3.073.000,64 динара без урачунате стопе ПДВ-а 
од 20%. 
5. Измењена вредност уговора: 3.285.377,20 динара без урачунате стопе ПДВ-а  
од 20% 
6. Објективни разлози за измену уговора садржани су у конкурсној документацији и изведеним 
вишковима и утврђеним мањковима радова према извршеном обрачуну вишкова и мањкова 
радова и грађевинској књизи: 
Ред. бр. 
позиције 

Опис позиције по понуди изведено вишак / 
мањак дин. 

образложење 

1.1. Набавка материјала 
и израда 
термоизолације 5цм 
стиропор и 
кошуљица 

822,5 м2 831,9м2 + 7.896,00 термоизолација 
је постављена 
од прве до 
задње рожњаче 
гледано у 
подужном 
правцу услед 
чега се појавио 
мали вишак 

2.1. Набавка материјала 
и монтажа кровног 
покривача од 
поцинкованог 
бојеног Тр лима 
60/210 
Обрачун по м2 
косине. 
9*2*47.3 = 

851,4м2 855,0м2 + 3.528,00 дужина објекта 
је 47,5 м1, а не 
47,3 м1 

2.3. Набавака и израда 
одводних олука 

48,00м1 40,00м1 - 6.560,00 једна 
вертикала и 
део друге 
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вертикале 
одводних 
олука није 
урађено – 8м1 

2.6.  Набавка и 
опшивање  
фасадних венаца 

36,00 м1 90,00м1 + 54.000,00 опшивен 
калкански зид 
и замењена 
постојећа 
окапница  на 
лежећем олуку 
сам плехом, 
што је довело 
до повећања 
количина 

2.7. Набавка и 
опшивање калкана  
Тр лимом 

32,38 м2 20,36 м2 -12.020,00 због висине 
калканског 
зида, мање 
опшивке на 
калкану од 
понуде  

4.1. Набавка и изарда 
челичне 
конструкције  

7.467,73 кг 8483,40 кг +170.632,56 због 
немогућности 
постављања 
крајњих 
решетки на 
калкански зид, 
урађена је 
додатана 
конструкција и 
конструкција 
за опшивку 
калкана 

5.3. Демонтажа 
постојећих олука 

142,00м1 40,00м1 -5.100,00 нису 
демонтирани 
хоризонтални 
олуци 

 Укупно:  без ПДВ 212.376,56  
   ПДВ 20%   42.475,31  
 Укупно:   254.851,87  

  
  
  
 
 
 
 
 


