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На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа“, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
I) У складу са чланом З.основног Уговора број 2/66 од 02.02.2018.године о купопродаји јунећег
меса. закљученог у отвореном поступку јавне набавке добара обликоване у 6 партија,број ДУЈНД-08/17- Месо, месне прерађевине и јаја, партија 2-јунеће месо, између наручиоца-купца
„Дом ученика средњих школа“-Београд, ул.Радоја Домановића 27 и добављача „Ђурђевић
Ћурђевић Миленко предузетник“, Суботиште, улица Радна Зона бр. 1, из објективних разлога
врши се промена уговорених јединичних цена добара.
II) Врста предмета набавке су добра-јунеће месо.
III) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Добра. 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи; Јунетина - 15111100.
IV) Промена јединичних цена;
На основу усвојеног захтева добављача „Ћурђевић Ћурђевић Миленко предузетник“,
Суботиште, улица Радна Зона бр. 1. од 30.08.2018.године, врши се следећа корекција
јединичних цена уговорених намирница:
1. Јунећи бут бк, повећање са 549,оо дин/кг на 622,57 дин/кг (повећање од 13,4 %);
2. Јунећа плећка бк, повећање са 500.00 дин/кг на 567.00 дин/кг (повећање од 13,4 %);
3. Јунећи врат бк. повећање са 500 дин/кг на 567,00 дин/кг (повећање од 13,4 %);
Укупна вредност уговора. који је закључен по јединичним ценама. а највише до износа
процењене вредности јавне набавке на годишњем нивоу у висини од 5.950.000.00 динара без
пдв-а, остаје непромењена.
V) Образложење измене уговора- јединичних цена уговорених добара :
Добављач „Ћурђевић Ћурђевић Миленко предузетник“ је сходно члану 3. закљученог
уговора број 2/66 од 02.02.2018.године о купопродаји јунећег меса, дана 30.08.2018.године
поднео захтев за промену-повећање цена уговорених добара. У прилогу захтева достављени су
и званични подаци „Републичког завода за статистику-Одељења за дисеминацију и односе са
јавношћу“ (упућених добављачу путем електронске поште) о кретању малопродајних цена у РС
за уговорена добра, који укључује и индекс потрошачких цена за наведене производе.
Након провере оправданости захтева, на основу релевентних података добијених од
надлежне установе, одговорно лице Наручиоца је на предлог Комисије за предметну јавну
набавку, одобрило повећање цена уговорених добара.
Основ за измену уговорених јединичних цена из члана 2. закљученог уговора, садржан
је у члану 115. Закона о јавним набавкама и члану 3. закљученог основног Уговора, који гласи:
„Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену уговорене цене на више или
ниже само из објективних разлогау складу са чл. 115 ЗЈН.
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Право на корекцију цене Добављач стиче накои истека рока важности понуде, под условом да
индекс потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује раст цена преко 5% у односу на
цену коју је Добављач дао у понуди. У том случају се цена из понуде Добављача увећава за
проценат раста индекса лотршачких ценау односу на цену коју је добављач даоу понуди.
Релевантни индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен од
стране Републичког завода за статистику за кчасификовану групу производа која је предмет
овог уговора.
У случају да су се стекли услови за промену цена, Добављач је дужан да Наручиоцу поднесе
захтев у писаној форми. По примљеном захтеву за корекцију цена комисија за корекцију цена
Наручиоца упућује захтев Републичком заводу за статистику - група за дисеминацију и односе
са јавношћу, у писаној или електронској форми путем сајта (уу\ у\у.Ма1. еоу. гн). Након добијеног
одговора Наручилац обавештава Добављача да лије промена цене дозвољена и у ком проценту у
односу на цену коју је Добављач дао у понуди.
Накоп истека рока важности понуде наведене у усвојеној понуди, Наручилац има право на
корекцију, односно снижење цена датих у понуди у случају пада цена предметних добара у
односу на важећу цену у уговору, а на основу индекса потрошачких цена хране у Републици
Србији, објављеног од стране Републичког завода за статистику, под условом да индекс
потрошачких цена хране у Републици Србији потврђује пад цена преко 5% у односу иа цену коју
је добављач дао у понуди. Цена из понуде Добављача се умањује за проценат пада индекса
потрошачких цена .
Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, односно примењиваће се
од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена. У случају смањења
цене, Наручилац ће писмено обавестити продавца, с тим да ће се промењене цене примењивати
од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати промена цена.
Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења Наручиоца.
уређиваће се посебним анексом уговора.
Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, уговор се може отказати са
отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. “
Добављач је дана 30.08.2018.године поднео захтев за корекцију јединичних цена уговорених
добара. На основу достављеног извештаја „Републичког завода за статистику-Одељења за
дисеминацију и односе са јавношћу" и испуњености предвиђених претпоставки за промену
цена, дата је сагласност број 2/716 од 31.08.2018.године да се изврши измена-повећање
јединичних цена уговореног јунећег меса, као и да се са Добављачем закључи анекс уговора о
промени цена.
VI) На основу члана 115, став 5, налаже се овлашћеним лицима за послове јавних набавки да
Одлуку о измени уговора објаве на Порталу јавних набавки, интернет страници Дома, Порталу
службених гласила и база прописа РС. као и да у законском року доставе извештај о измени
уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.
VII) Саставни део ове Одлуке сачињавају следећи прилози:
Захтев за променом цена добављача „Ђурђевић Ђурђевић Миленко предузетник“, Суботиште,
улица Радна Зона бр. 1 од 30.08.2018.године,
-Допис-извештај „Републичког завода за статистику-Одељења за дисеминацију и односе са
јавношћу1' од 30.08.2018.године који у прилогу садржи званичне податке о кретању индекса
цена предметних добара,
-Предлог Комисије наручиоца-Купца за промену цена број 2/719 од 31.08.2018.године и
-Сагласност Купца за промену јединичних цена број 2/720 од 31.08.2018.године.

