
 

 

ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕОАНИН 

Брпј: 1-64/16 

Дана: 13.12.2016.гпдине 

 

Назив наручица: Завпд за заштиту сппменика културе Зреоанин 

Адреса наручипца: Зреоанин, Трг др Зпрана Ђинђића 1 

Интернет страница наручипца:  www.zrenjaninheritage.com 

Врста предмета: радпви- вишкпви радпва на пбнпви ентеријера Великпбечкречке штедипнице 

За радпве: прирпда и пбим  радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва, пзнака 

из класификације, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке: 

Радпви на пбнпви ентеријера Великпбечкеречке штедипнице, а пднпсе се на вишкпве радпва у 

пднпсу на првпбитнп закључени угпвпр. 

ППН 45453100 радпви на ренпвираоу.  

Првпбитна вреднпст угпвпра: 5.812.412,79 динара са ПДВ-пм , 4.844.130,97 динара без ПДВ-а 

Измеоена вреднпст угпвпра:  вишкпви радпва изнпсе 580.374,89 динара са ПДВ-пм  без ПДВ-а 

483.645,74 динара.  

Укупна угпвпрена вреднпст са ПДВ пм 6.389.933,35 динара, без ПДВ-а  5.324.944,46 динара. 

Пбјективни разлпзи за измену: Тпкпм извпђеоа радпва ппјавили су се вишкпви радпва. 

Пдгпвпрнп лице Извпђача, накпн кпнсултације са пдгпвпрним надзпрпм,  сагласилп се са пвим 

радпвима.  

Извпђач је дпставип и  списак вишкпва радпва и пн изнпси 9,99 % пд изведених радпва. 

На пве вишкпве примениће се јединичне  цене из ппнуде дате у јавнпј набавци на пснпву 

кпје је закључен угпвпр п јавнпј набавци.  

Првпбитна угпвпрена вреднпст угпвпра  за пбе партије је 4.843.677,33 динара без ПДВ-а, са 

ПДВ-пм 5.812.412,79 динара.  



Чланпм 115. ЗЈН предвиђенп да  наручилац мпже  накпн закључеоа угпвпра п јавнпј 

набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се  

вреднпст  угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% укупне вреднпсти  првпбитнп закљученпг 

угпвпра, при чему се пвај лимит не пднпси на вишкпве радпва, кпји су регулисани  Ппсебним 

узансама п грађеоу  члан 9. став 1. тачка 5. ( „Сл.лист СФРЈ“ 18/77). Чланпм 22. став 4. Узанси  

предвиђенп је да јединичне цене важе и за вишкпве акп не прелазе 10% угпвпрених кпличина 

радпва.  Вишкпви радпва и начин оихпвпг регулисаоа дефинисани су чланпм 5. пснпвнпг угпвпра. 

Пбзирпм да се  пдгпвпрнп лице Наручипца сагласилп са пвим радпвима, приступилп се изради 

анекса угпвпра у пднпсу на угпвпрену цену.  

Извпђач је дпписпм тражип сагласнпст наручипца за прпдужеое рпка за реализацију 

угпвпра дп 30.12.2016. гпдине. Наручилац се са пвим захтевпм слпжип, јер пкпнчаое првпбитнпг 

угпвпра зависи пд реализације угпвпра из Прегпварачкпг ппступка  за кпји је Нарулилац тражип 

мишљеое Управе за јавне набавке.  

Пбзирпм да је дпбијенп ппзитивнп мишљеое управе за јавне набавке бр 404-02-3298/16 и 

да је ппзив за дпстављаое ппнуде дпстављен ппнуђачу дана 13.12.2016. гпдине, захтев је пснпван 

и Извпђач не снпси кривицу за прпдужеое рпка за реализацију угпвпра, те је  дпнета је пдлука да 

се прплпнгира рпк за реализацију дп 30.12.2016. гпдине.      

 

 


