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На основу члана 115. став 2.  Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 
68/2015) , и чланова 16. и 17. Уговора о извођењу радова на реконструкцији четири собе 04 број 
002-16/16, директор Дома ученика средњих школа Ужице,  дана 18.10.2016. године доноси 
 

OДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

радови 
 

1. У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку 04 број 002/2016, чије је предмет 
набавка радова – Реконструкција четири собе, наручилац Дом ученика средњих школа 
ужице, Ужичке републике 116, Ужице, одлучио је да измени Уговор о извођењу 
грађевинских радова на реконструкцији четири собе бр. 002-16/2016 у делу који се односи 
на повећање обима предмета јавне набавке, те тако и вредности уговорене цене за 5% од 
уговорене вредности. 

2. Предмет уговора је извођење грађевинских радова на реконстукцији четири собе у 
смештајном делу –поткровље друге зграде за смештај ученика, комплетно реновирање и 
реконструкција са извођењу радова на рушењу, зидарских и изолатерских радова, 
столарских, керамичарских, подополагачких, гипсарских, молерско фарбарских и 
осталих радова на објекту, ознаке из општег речника набавки: Радови на објектима или 
деловима објеката 45200000. 

3. Првобитна вредност уговора износи 960.718,00 динара без ПДВа, односно 1.152.861,60 са 
ПДВом. 

4. Измењена вредност уговора је 1.008.753,90 динара без ПДВа, односно 1.210.504,68 динара 
са ПДВом.   

5. Разлог за измену уговора су објективне околности на страни наручиоца изазване старошћу 
објекта и потребе да се делови објекта посебно третирају имајући у виду да се исти објекат 
налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе, које околности су довеле до 
повећања обима појединих радова и појаве непредвиђених а неопходних радова. Измене 
уговора извршена је на основу најпре члана 115. Закона о јавним набавкама, те потом члана 
16. и 17. Уговора о извођењу радова на реконстуркцији четири собе 002-16/2016 од 
12.07.2016. године, као и на основу члана 9. Посебних узанси о грађењу.  

6. Анекс уговора о јавној набавци мале вредности у овом поступку биће сачињен на основу 
ове одлуке, а закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке. 

7. Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у 
истом року извештај са свим подацима доставити управи за јавне набавке и ДРИ. 
  
 

                                                                                    Дом ученика средњих школа Ужице 
                                                                                   директор 

                                                                                 Зоран Поповић      


