Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Бр. 852 -404/20-11
24.04.2020. године
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 447-404/2020-11 ОД 03.03.2020. ГОДИНЕ
Назив наручиоца: Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке
Адреса Наручиоца: Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац
Интернет страница Наручиоца: www.gradleskovac.org
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста предмета: Радови - Грађевински радови на изградњи ограде у ОШ ,, Десанка
Максимовић'' Грделица – 45000000 – грађевински радови
Првобитна уговорена вредност уговора: 1.466.500,00 динaрa без ПДВ-а, односно 1.759.800,00
динара са ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора: 1.539.531,50 динара без ПДВ-а , односно 1.847.437,80 динара са
ПДВ-ом
Првобитни рок за извођење радова : 45 (четрдесетпет) календарских дана
Измењени рок за извођење радова: 60 (шездесет) календарских дана
Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: ,, Г.П. ,, ЛЕНОС'' д.о.о Лесковац из
Лесковца, улица Трг Револуције број 33, ПИБ 103867696, и матични број 20038365 и ,,
ИНВЕСТГРАДЊА ,, д.о.о Лесковац, Југ Богданова б.б., 16000 Лесковац, МБ: 17558935 , ПИБ:
103407679.
Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је након спроведеног поступка јавне
набвке радова ЈН-МВ 003-3-20 закључио уговор о извођењу радова бр. 447-404/2019-11 дана
03.03.2020. године. Дана 21.04.2020. године извођач радова се обратио Наручиоцу захтевом за
утврђивање вишкова радова и продужење рока за извођење радова бр. 46 у којем је детаљно
исказао и описао вишкове радова ињихову вредност од 59.427,60 динара без ПДВ-а као и
непрдвиђене радове у износу од 13.604,50 динара без ПДВ-а. На наведени захтев своју
сагласност дао је Надзорни орган у мишљењу достављеном наручуоцу од 22.04.2020. године
са којим је своју сагласност за извођење вишкова радова, непредвиђених радова и
продужењем уговореног рока за извођење дао и Наручилац у допису бр. 486/2020-05 дана
24.04.2020. године. Вредност вишкова радова не прелази износ од 10% претходно уговорених
радова , такође и вредност непредвиђених радова не прелази износ од 5% уговорене
вредности радова.
На основу свих претходно датих сагласности од стране Наручиоца и Надзорног органа и
обрачуна вишкова и мањкова радова према достављеном прегледу радова по позицијама за
наведени објекат , Овлашћено лице наручиоца је прихватило наведени захтев као оправдан у
смислу одредби члана 13. Основног уговора то је поступило у складу са ЗЈН и донело Одлуку о
измени уговора у делу који се односи на измену члана 7 . основног уговора и првобитно
уговореног рока за извођење предметних радова.
Наручилац је у свему поступио у складу са прописима за измену уговора у току трајања уговора
из чл. 115 ЗЈН и чл. 5. и 13 уговора бр. 447-404/2020-11 од 03.03.2020. године.

1

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној
форми закључити Анекс основног уговора.

У Лесковцу
24.03.2020. године.
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