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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 

„Реконструкција МЗ Пиносава“, I бр 404-21/19 од 21.03.2019. и на основу члана 

11. Уговора Бр 404-21/19 од 26.03.2019,  председник доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о измени уговора 

 

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 26.03.2019. са понуђачем „ТЕРМОМОНТ“ 

д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1, број понуде: 255/19 од 11.03.2019. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-21/19 од 

13.02.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи  

на „Реконструкција МЗ Пиносава“, ОРН 45454000. Процењена вредност јавне 

набавке је до 12.333.333,33 динара без ПДВ-а. Позив бр 404-21/19, је постављен 

на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту ГО 

Вождовац дана 13.02.2019. Одлука о додели уговора је донешена 21.03.2019. 

          Дана 26.03.2019. Уговор је додељен понуђачу „ТЕРМОМОНТ“ д.о.о. 

Београд, Ул. Браће Недића бр 1. Цене радова које су предмет  овог  уговора  су  

дате  у  Предмеру и предрачуну радова и у понуди бр. 255/19 од 11.03.2019, 

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

износу од 10.967.780,00 динара  без  обрачунатог пореза на додату вредност, 

односно у укупном износу од 13.161.336,00 динара  са  обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

             Дана 24.09.2019. је стигао допис од стране надзорног органа „ММ2 

Инжењеринг“ и од Извођача радова са увидом у стање на терену и са детаљним 

образложењем ситуације, при чему је установљен мањак и вишак радова на 

одређеним позицијама који се огледају у следећем: 

- Након рекапитулације изведених радова укупна вредност износи 

10.708.149,30 динара без ПДВ-а. 

- Превиђени ископи нису адекватни за објекат пројектованог габарита и 

квадратуре што је утицало на вишкове земљаних радова у укупном 

износу од 547.529,30 динара без ПДВ-а. 

 

Надзор се слаже са предлогом решења Извођача, уз образложење да су вишкови 

реална последица немогућности пројектанта да увиди све чињенице које се 

односе на конструкцију предметног објекта, његову дотрајалост и све 

непредвиђене околности које су се појавиле приликом извођења, па вишак 

радова износи 547.529,30 динара без ПДВ-а, односно 657.035,16 динара са ПДВ-

ом, што у односу на уговорену вредност радова не прелази 5 % од укупне цене 

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

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 11.515.309,30 динара без ПДВ-а 

 

  је 13.818.371,16 динара са ПДВ-ом 

 

 

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

14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа од 24.09.2019. и 

члана 11. Уговора бр 404-21/19 од 26.03.2019, 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. 
 

           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: 404-21/19-2  од                   24.09.2019.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


