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

124/12, 14/2015, 68/2015), члана 8. Став 3. Уговора бр 404-197/17-1 од 

09.02.2018, Одлуке о додели уговора Председника ГО Вождовац која се односи 

на „Превоз ученика основних школа“, I бр 404-197/17 од 08.02.2018,  доносим 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о измени уговора 
  

МЕЊА СЕ уговор за Партију 1. закључен дана 09.02.2018. са понуђачем 

„РУЂЕР ПРЕВОЗ“ д.о.о. Београд, Ул. Медаковићева бр 74, број понуде: 002/18 

од 06.02.2018.  

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-197/17 од 

29.12.2017. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се односи  

на „Превоз ученика“, ОРН 60130000 (у даљем тексту: предметна јавна набавка), 

коју спроводи Комисија за јавне набавке.  

         Процењена вредност јавне набавке је до 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Јавна набавка је обликована у две партије: 

1) „Превоз ученика основних школа“, процењена вредност 4.500.000,00 

динара без ПДВ-а. 

2) „Превоз ученика са специјалним потребама“, процењена вредност 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

         Дана 09.02.2018. Уговор за Партију 1. Је  додељен понуђачу „IN„РУЂЕР 

ПРЕВОЗ“ д.о.о. Београд, Ул. Медаковићева бр 74. Цене услуга које су предмет  

овог  уговора  су  дате  у  Спецификацији услуге и у понуди бр. 002/18 од 

06.02.2018., појединачно за сваку ставку из спецификације, односно за Партију 

1. у укупном износу од 4.482.000,00 динара  без  обрачунатог пореза на додату 

вредност, односно у износу од  5.011.200,00 динара са урачунатим порезом на 

додату вредност. 

             Дана 14.02.2019. је стигао допис од стране Извршиоца услуге, са увидом 

у тренутно стање на терену и са детаљним образложењем новонастале 

ситуације: 

 Тражена линија аутобуса тј. рута је измењена и повећана километража 

као и број деце који се превози. 

Поред почетних вожњи из Уговора додата је и вожња до Велике Рамаће. 

Километража је увећана за 20 км по дану. 

 

Наручилац 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 не прелазе 5 % од уговорене вредности посла, 

што максимално износи 224.100,00 динара без ПДВ-а, што укупно  износи 

4.706.100,00 динара без ПДВ-а. 

 

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

14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2,   доносим одлуку као у диспозитиву. 
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         Одлуку доставити: Извршиоцу, Одељењу за финансије, привреду, друштвене 

делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити на Порталу јавних 

набавки и сајту ГО Вождовац. 
 

           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: 404-197/17-1/2  од                   14.02.2019.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


