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На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка 

јавне набавке услуга који се односи на „Услуге физичког обезбеђења објеката“, I бр 404-77/16  

од 12.04.2016. по Позиву бр 404-77/16 и чл. 55 Статута градске општине Вождовац ("Сл. лист 

града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), доносим 

                                

О  Д  Л  У  К  У 

о измени уговора 

 
 

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 07.06.2016. са понуђачем „БЕОЗАШТИТА 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ“ д.о.о. Београд, Ул. Смедеревски 

пут бр 4 ф, број понуде: 685-14/16 од 12.05.2016.  

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

              

            На основу Одлуке председника ГО Вождовац I бр 404-77/16 од 

12.04.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се односи 

на „Услуге физичког обезбеђења објеката“, ОРН 79710000, процењене 

вредности до 21.000.000,00  динара без ПДВ-а. Уговор се закључује на период 

до три године. Процењена годишња вредност је до 7.000.000,00 динара без 

ПДВ-а.  

            Дана 07.06.2016. Уговор је додељен понуђачу „БЕОЗАШТИТА 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ“ д.о.о. Београд, Ул. Смедеревски пут 

бр 4 ф. Цене услуга које су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Спецификацији 

услуга са структуром цене и у понуди бр. 685-14/16 од 12.05.2016, појединачно 

за сваку ставку из спецификације и у укупном износу на месечном нивоу од 

583.327,00  динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у 

износу од  699.922,40 динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

             Дана 16.01.2018. је стигао допис од стране Извршиоца у ком се исти 

позива на Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 

2018 године према којој минимална цена рада без пореза и доприноса за 

обавезно социјално осигурање износи 143,00 динара по радном часу. Одлука је 

донета од стране Социјално-економског савета РС и објављена је у „Сл. 

Гласнику РС“ бр 088/2017 од 29.09.2017, а примењује се од 01.01.2018. 

            С обзиром на то, да је од тренутка закључења уговора до доношења 

Одлуке о измени уговора, цена рада повећана за 22,00 динара по радном часу, 

Наручилац даје сагласност на Одлуку о измени уговора, па укупна вредност 

уговора на месечном нивоу је: 

 

1) Укупна понуђена цена на месечном нивоу: 

        

  је  612.493,35  динара без ПДВ-а 

 

  је  734.918,52 динара са ПДВ-ом  

 

 

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

14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2. и дописа Извршиоца од 16.01.2018,   

доносим одлуку као у диспозитиву. 
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           Одлуку доставити: 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 страници Наручиоца. 
 

 

             Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-77/16-3  од                   16.01.2018.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 

 


