
Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Број 1-404-2090
Дана 29.06.2016. године
Горњи Милановац

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС 124/12, 14/15 и
68/15), по закљученим уговорима о купопродаји намирница и прехрамбених производа за
партије 1. – свеже месо и 2. месне прерађевине, број 1-404-270 од 01.04.2016. године,
наручилац Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
производа за партије 1. – свеже месо и 2. месне прерађевине

1. Назив и адреса наручиоца: Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац,
улица Вука Караџића 4, Горњи Милановац, интернет страница www.pusuncegm.org;

2. Врста наручиоца: Просвета;
3. Врста предмета: добра – храна и намирнице обликована по партијама у 11

партија у отвореном поступку. Измена уговора се односи на партију 1. – свеже месо и
партију 2. – месне прерађевине, а у вези давања сагласности за повећање цена производа
из партија.

4. Опис предмета набавке: материјал за спремање хране, назив и ознака из општег
речника набавке 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи;
15110000 – месо.

5. Партија 1.- свеже месо: уговорена вредност уговора: 2.251.400 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора: 2.251.400 динара без ПДВ-а.

6. Партија 2.- месне прерађевине: уговорена вредност уговора: 730.550 динара без
ПДВ-а. Измењена вредност уговора: 730.550 динара без ПДВ-а.

7. Вредност целокупне јавне набавке хране и намирница је 11.387.985, а планирана
вредност је 12.349.000 са ПДВ.

7. Објективни разлози за измену уговора:
У конкурсној документацији, у обрасцима број 3/1 и 3/2, у члану 5. дата је

могућност измене цена из објективних разлога, тј. само у случају промене цене на
тржишту, за више или мање од 10%, уз закључење Анекса уговора. На основу достављеног
захтева добављача, уз прилог Завода за статистику о повећању цене производа за партију 1.
свеже месо и партију 2. месне прерађевине, истом је одобрено повећање цене за 3% мање
него на тржишту, а сходно Уговору. Укупна вредност за партију 1. свеже месо и партију 2.
месне прерађевине ће се мењати уколико требоване количине за дате производе за партију
1. свеже месо и партију 2. месне прерађевине буду утицале на повећање укупно
уговореног износа за партију 1. свеже месо и партију 2. месне прерађевине, у том случају,
уговорне стране су у обавези да закључе анекс уговора.

Како су се стекли услови за промену цена добара за које је тражено повећање цена,
наручилац ће добављачу дати сагласност на тражено повећање цена и доставити му Анекс
уговора о јавним набавкама за горе наведене партије на потписивање и оверу. Измена
уговора односиће се на промену цена из објективних разлога и нове цене се примењиваће
од наредног дана од дана потписивања анекса уговора, односно од 1.јула 2016.године.
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Владимир Драгојловић


