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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 

додели уговора за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на 

„Грађани бирају - Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, I бр 404-60/18 од 

04.06.2018. и на основу члана 11. Бр 404-60/18 од 15.06.2018. Уговора,  

председник доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о измени уговора 

 

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 15.06.2018. са понуђачем „МИЛАН 

КАТИЋ“ предузетник, грађевинска радња Београд, Београд, Ул. Јарослава 

Чарног бр 30 е, број понуде: 8/2018 од 25.05.2018. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-60/18 од 

27.04.2018. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи  

на „Грађани  бирају - Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, ОРН 45454000. 

Процењена вредност јавне набавке је до 4.166.666,67  динара без ПДВ-а. Позив 

бр 404-60/18, је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац 

дана 03.05.2018. Одлука о додели уговора је донешена 04.06.2018. 

          Дана 15.06.2018. Уговор је додељен понуђачу „МИЛАН КАТИЋ“ 

предузетник, грађевинска радња Београд. Цене радова које су предмет  овог  

уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова и у понуди бр. 8/2018 од 

25.05.2018, појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у 

укупном износу од 4.144.345,00 динара  без  обрачунатог пореза на додату 

вредност. Обвезник није у систему ПДВ-а. 

             Дана 03.09.2018. је стигао допис бр 33 од стране надзорног органа „ММ2 

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

образложењем новонастале ситуације, при чему је установљен вишак радова на 

следећим позицијама: 

- На локацији  Браће Јерковић, степенице – стаза од пијаце до Тржног 

центра, позицијом број 2 из ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА 

предвиђено је бетонирање стазе укупне површине 220,50 m². На лицу 

места, утврђено је да ради комотнијег кретања (мимоилажења) на делу 

стазе која на својој траси има препреку у виду дрвета, као и ради бољег 

уклапања стазе у околини њених крајева, било би неопходно да се изведе 

додатних 25 m² предметне позиције. Новчани вишак на позицији 2 

износио би 35.500,00 динара без ПДВ-а. 

- На локацији  Браће Јерковић, Ул. Браће Јерковић 57- степенице и прилаз 

згради, позицијом број 2 предвиђена је набавка и бетонирање претходно 

порушеног армирано бетонског дела стазе испред зграде, у количини од 

121,00 m². Из разлога знатно лошијег стања постојеће армирано бетонске 

плоче од претпостављеног (а за шта постоји и фото документација) 

неопходно би било извести додатних 35 m² (у вредности од 49.700, 

динара без ПДВ-а) израде и санације предметне стазе, како би завршни 

слој асфалта био изводљив.  
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- На локацији Кумодраж, Ул. Орахова, - степенице и ригола, позицијом 2 

предвиђено је бетонирање риголе бетоном дебљине 10 цм, у количини од 

6,20 m³. Из разлога правилног уклапања пада терена изнад степеништа 

ради максималне ефикасности одвођења воде мимо степеништа, као и 

незгодне конфигурације терена на траси будуће риголе (а за шта постоји 

и фото документација), неопходно би било повећати обим радова за 2.50 

m³ бетона, у вредности од 40.250,00 динара без ПДВ-а. 

- На локацији Вождовац, Саобраћајни факултет - стаза према В. Степе, 

позијом 2 предвиђено је бетонирање стазе бетоном дебљине 12 цм, у 

количини од 72,50 m². Из разлога уклапања доњег дела стазе са 

постојећом бетонском стазом која је у пристојном стању, неопходно би 

било санирати додатних 14 m² стазе у виду проширења обима радова 

предметне позиције. Вредност вишка радова износила би 19.880,00 

динара без ПДВ-а. 

- На локацији Вождовац, ул Гостиварска 1, - стаза, позицијом 3 

предвиђено је бетонирање стазе бетоном дебљине 12 цм, у количини од 

67,50 m². Услед откривања постојеће зидане шахте (која се не сме 

нарушити а за шта постоји и фото документација) на траси предметне 

стазе, превиђено решење нивелете нове стазе је практично неизводљиво, 

па би за ново решење одвођења воде са стазе било неопходно извести 

додатних 15 m² позиције 3. Вредност вишка радова износила би 21.300,00 

динара без ПДВ-а. 

- На локацији Вождовац, Ул. Генерала Анрија, позицијом број 3 

предвиђено је постављање бетонских плочица 30/30/3 цм на површинама 

газишта степеништа и платоу у количини од 23,50 m². Ради уклапања у 

постојеће стање и самог естетског ефекта, требало би извести додатних 8 

m² предметне позиције. Вредност вишкова радова износила би 22.240,00 

динара без ПДВ-а. Надзор се слаже са предлогом решења Извођача, па 

вишак радова износи 137.920,00 динара без ПДВ-а, што у односу на 

уговорену вредност радова не прелази 5 % од укупне цене радова.  

 

Укупна вредност вишкова радова на горе поменутим позицијама износила би 

188.870,00 динара динара без ПДВ-а. 

 

На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност уговора: 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 4.333.215,00 динара без ПДВ-а 

 

Обвезник није у систему ПДВ-а. 

 

 

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

14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа бр 33 од 03.09.2018 

и члана 11. Уговора бр 404-60/18 од 15.06.2018, доносим одлуку као у 

диспозитиву. 
                      

         Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за 

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

и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац. 
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           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: 404-60/18-3  од                   04.09.2018.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


