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ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9 
Број: 3117 
Датум: 20.10.2017.године 
 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

 
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, Кула 

 
Интернет страница наручиоца: dzkula.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Врста предмета: Добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке број 11/2017 су добра - енергенти за грејну сезону 
2017/2018, по партијама - угаљ и дрво за огрев, Партија 2 - Дрво за огрев. 
Назив и ознака из општег речника набавке је 03413000 - Дрво за огрев. 
 
Првобитна вредност  уговора:  

123.750,00 динара без ПДВ-а, односно 148.500,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Измењена вредност уговора:  

123.750,00 динара без ПДВ-а, односно 136.125,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације 
или одговорајућег прописа у којима се налази основ за измену: 

 
Одредбама члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) предвиђено је да након закључења уговора о 
јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних 
елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 
одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно 
предвиђени посебним прописима. 
 
Одредбама члана 3. став 5. и 6. закљученог Уговора о јавној набавци предвиђено 
је да Продавац гарантује Купцу испоруку предмета набавке по наведеним ценама, 
које се неће мењати за време трајања Уговора, изузев у случају када из 
објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и 
ванредних околности, које се нису могле предвидети у моменту закључења 
Уговора, дође до пораста цене, те да се са променом цене, у писаној форми мора 
сагласити и Купац, уз обавезу сачињавања анекса Уговора.  
 
Одредбама члана 11. став 2. закљученог Уговора о јавној набавци предвиђено да 
све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми 
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника 
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обе уговорне стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења 
одлуке о измени Уговора од стране Купца, у складу са одредбама члана 115. 
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 
 
Предметном изменом Уговора о јавној набавци не мења се понуђена и уговорена 
цена без ПДВ-а, већ само уговорена цена са ПДВ-ом, због погрешно понуђеног 
процента ПДВ-а од 20%, уместо посебним прописима предвиђеног процента ПДВ-
а од 10% на огревно дрво. 
 
Одредбама члана 23. став 2. тачка 10) Закона о порезу на додату вредност 
("Службени гласник РС", број 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - 
усклађени дин. изн.), предвиђено је да се по посебној стопи ПДВ-а од 10% 
опорезује промет добара и услуга или увоз добара, и то за: огревно дрво. 
 
Имајући у виду да се предметном изменом Уговора о јавној набавци не мења 
понуђена и уговорена цена без ПДВ-а, већ само уговорена цена са ПДВ-ом, због 
погрешно понуђеног процента ПДВ-а од 20%, уместо посебним прописима 
предвиђеног процента ПДВ-а од 10%, и како је посебним прописима тј. прописима 
који регулишу порез на додату вредност, тачније одредбама члана 23. став 2. 
тачка 10) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени 
дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 
5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.), предвиђено 
да се по посебној стопи ПДВ-а од 10% опорезује промет добара и услуга или увоз 
добара, и то за: огревно дрво, а не 20% како је понуђено првобитно у понуди 
изабраног понуђача, Комисија констатује да постоје објективни разлози да се 
дозволи измена закљученог Уговора у свему сагласно достављеном Обавештењу, 
тј. да се дозволи измена уговорене укупне и јединичне цене са ПДВ-ом сагласно 
достављеном Обавештењу, тако да нова укупно уговорена цена са ПДВ-ом износи 
136.125,00 динара (уместо првобитних 148.500,00 динара са ПДВ-ом), односно 
нова јединична цена са ПДВ-ом износи 5.445,00 динара (уместо првобитних 
5.940,00 динара са ПДВ-ом). Са друге стране, Комисија констатује да је могућност 
измене уговора у напред наведеном смислу јасно и прецизно наведена у 
закљученом Уговору (члан 3. став 5. и 6. и члан 11. став 2.), у свему у складу са 
одредбама члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
Остале информације:  

Нема 
 
                                                                                ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                              Јасмина Булатовић 
                                                                                                  
                                                                                                    ДИРЕКТОР  
                                                                                                Шевин др Жарко 
                                                                                                      
 


