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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 

закључењу оквирног споразума за отворени поступак јавне набавке услуга који 

се односи на „Излети за пензионере“, I бр 404-19/19 од 15.03.2019. и на основу 

члана 5. Оквирног споразума бр 404-19/19 од 18.03.2019,  председник доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о измени оквирног споразума 

 

МЕЊА СЕ оквирни споразум закључен дана 18.03.2019. са понуђачем 

„LIBERTY TRAVEL“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар Револуције бр 34, број 

понуде: 378/19 од 28.02.2019. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

11.02.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга са циљем 

закључења оквирног споразума који се односи  на „Излети за пензионере“ ОРН 

63516000. Процењена вредност јавне набавке је до 16.666.666,66 динара без 

ПДВ-а. 

          Дана 11.02.2019. Позив за достављање понуда под бр 404-19/19 је 

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

ГО Вождовац. Одлука о закључењу оквирног споразума је донешена 15.03.2019.  

          Дана 18.03.2019. Оквирни споразум је закључен са понуђачем „LIBERTY 

TRAVEL“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар Револуције бр 34. Цене услуге која је 

предмет  овог  оквирног споразума  су  дате  у понуди бр. 378/19 од 28.02.2019, 

појединачно за сваку дестинацију, односно у укупном износу од 16.666.666,66 

динара  без  обрачунатог пореза на додату вредност. 

             Дана 28.11.2019. је стигао допис од стране одговорног лица Наручиоца 

да је због великог интересовања неопходно повећати обим јавне набавке за 

дозвољених 5 % од укупне вредности оквирног споразума. 

 

На предлог одговорног лица, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност 

оквирног споразума: 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 17.316.666,66 динара без 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: 404-19/19-3  од                   28.11.2019.   

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


