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      На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/2015, 68/2015), члана 10. Уговора бр 404-167/16 од 24.02.2017, Одлуке председника градске 

општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне набавке радова који се односи на 

„Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове улице, 

Вождовац“, I бр 404-167/16  од 18.11.2016. по Позиву бр 404-167/16 и на основу чл. 55 Статута 

градске општине Вождовац ("Сл. лист града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13, 

55/16), Председник Градске општине Вождовац доноси 

 

                                

                                                            О  Д  Л  У  К  У 

                                                          о измени уговора 

 

 

 

МЕЊА СЕ Уговор закључен дана 24.02.2017. са понуђачем „ИНВЕСТ 

ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул. Васе Поморишца бр 97 а. 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

   

 

          Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-167/16   од 

18.11.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи  

на „Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и 

Коканове улице, Вождовац“, ОРН 45400000, процењене вредности до 

17.643.266,00 динара без ПДВ-а, (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју 

спроводи Комисија за јавне набавке.  

           Дана 24.02.2017. Уговор је додељен понуђачу „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ 

д.о.о. из Београда, Ул. Васе Поморишца бр 97 а.  Цене радова које су предмет  

овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова и у понуди бр. 557 од 

19.12.2016., појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у 

укупном износу од 14.811.841,75 динара  без  обрачунатог пореза на додату 

вредност, односно у износу од  17.774.210,10 динара са урачунатим порезом на 

додату вредност.  

             Дана 14.03.2017. је стигао допис од стране надзорног органа „ММ2 

Инжењеринг“, са увидом у тренутно стање на терену и са детаљним 

образложењем новонастале ситуације. Наиме, дана 05.03.2017. извођач радова је 

извршио преношење података за обележавање платоа између Паунове и 

Коканове улице, директно на терен. Том приликом је утврђено да се 

пројектоване коте у висинском смислу не уклапају са котама постојећег стања 

на терену. Извођач радова је тражио одобрење од Надзора, с обзиром да је био у 

могућности да изврши измену пројекта нивелације на реконструкцији платоа, а 

све у циљу усаглашавања постојећих и пројектованих кота терена. Конкретно по 

попречним профилима уклањање са постојећим асфалтираним тротоаром 

разликује се 13 cm, односно пројектована кота на Профилу Б-Б је 175,42 m, а 

кота асфалта на терену је 175,29 m. Нарочито велико неслагање је на Профилу 

Б-Б према постојећем дворишту, где је кота дворишта 176,49 m, а по пројекту је 

176,80 m. Чињенично стање је утврђено непосредним снимањем на терену. 

На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност на измену пројекта у складу са 

постојећом скицом. 

           Такође, приликом рашчишћавања терена, извођач радова је наишао на 

подруме (каверне) објеката који су се налазили на предметној локацији пре 

више десетина година, а којих више нема. Самим тим је неопходно предметне 
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подрумске просторе стабилизовати и санирати како не би дошло до накнадног 

урушавања пројектованог платоа. 

        Надзор износи мишљење да је предложено решење проблема у складу са 

прописима и по Закону, јер ни у чему не одступа од прописане јавне набавке, 

односно све предложене мере представљају радове који су обухваћени 

тендерским позицијама, само се количине радова мењају, као и да укупна 

предрачунска вредност вишкова не прелази 5 % од уговорене вредности посла, 

односно максимално износи 740.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 
На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012, 

14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2 и дописа Надзорног органа од 13.03.2017,   доносим 

одлуку као у диспозитиву. 

                

           Одлуку доставити: Извођачу, Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије, 

привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити 

је на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

                            I Број: 404-63/17       од                    17.03.2017. 

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                        Александар Савић 


