
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Геронтолошки центар Јагодина

Браће Дирак бр. 44, 35000 Јагодина

www.gcjagodina.rs

Остало

Добра

ХРАНА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ; ПАРТИЈА 4 - ЈУНЕТИНА, СВИЊЕТИНА И МЕСНЕ 
ПРЕРАЂЕВИНЕ; ОРН 15100000

4.503.220,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 
5.119.132,00 динара са урачунатим ПДВ-ом

4.728.381,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 
5.375.088,60 динара са урачунатим ПДВ-ом

      Директор наручиоца је дана 25.05.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, Намирнице за припремање хране, партија 4 – 
Јунетина, свињетина и месне прерађевине, ред. бр. 1.5/2020, дел. бр. 2309, за 2020/2021. годину. До 31.08.2020. године, покренути поступак није окончан из 
разлога што је један од учесника у предметном поступку уложио захтев за заштиту права понуђача. Имајући у виду чињеницу да су правне последице уложеног 
захтева да наручилац мора зауставити поступање до одлуке комисије, а да се ради о добрима које наручилац мора континуирано, свакодневно набављати за 
припрему хране за 270 корисника на смештају, то је исти одлучио да поступи применом чл. 115. ст. 1. ЗЈН. Обзиром на то, наручилац је донео одлуку да продужи 
важење уговора о јавној набавци добара – Јунетина, свињетина и месне прерађевине, који је закључен са добављачем "Паланка промет" д.о.о. Смедеревска 
Паланка, број 2476 од 04.06.2019. године, за 2019/2020. годину, и чији је рок примене био од 01.09.2019 – 31.08.2020. године.  
  У предметном уговору бр. 2476 од 04.06.2019. године, у чл. 11. ст. 2, стоји:  
  " Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама." 
  На основу наведеног, наручилац је донео одлуку о измени уговора о јавној набавци добара, број 2476 од 04.06.2019. године, у делу вредности уговора и рока 
важења истог, те је исти продужен до доношења одлуке Републичке комисије за заштиту права по предлогу наручиоца у складу са чл. 150. ст. 3. Закона о јавним 
набавкама, или до окончања поступка пред Републичком комисијом за заштиту права, бр. 4-00-707/2020, а најдуже до утрошка нове уговорене вредности. 
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