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Дирекција за националне референтне лабораторије  

Батајнички друм 7 део број 10, 11080 Београд 

Број: 404-02-00077/2019-13  

Датум: 01.03.2019. год. 
 

На основу члана 115. став 5, а у вези става 1. истог члана и у складу са  

прилогом 3Л Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у 

даљем тексту: ЗЈН) након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 

1.2.2./18: „Физичко-техничко обезбеђење“ и закљученог уговора о јавној набавци, в.д. 

директор Дирекције за националне референтне лабораторије, доноси:  

 

О Д Л У К У   
О ИЗМЕНИ УГОВОРА 

број 404-02-26/10/2018-13 од 28.02.2018. године 

 

I МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци број 404-02-26/10/2018-13 од 28.02.2018. 

године (код Добављача „Сион гард“ д.о.о. Ул. Бежанијских илегалаца бр. 3, 11070 Нови 

Београд, заведен под бр. 258 од 02.03.2018. год.) (у даљем тексту: Основни уговор) и 

повећева вредност истог у износу од 96.360,00 динара без ПДВ-а, односно 115.632,00 

динара са ПДВ-ом, на основу објективних потреба наручиоца за повећањем обима 

предмета набавке, односно већим бројем радних сати за услугу физичко-техничког 

обезбеђења, а сходно члану 16. Основног Уговора, те у вези члана 115. став 1. ЗЈН и 

члана 133. став 4. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 

57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - 

Уставна повеља), чија примена је уговорена чланом 17. став 2. Основног уговора. 

 

II ОБЈАВИТИ ову Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу 

јавних набавки. 

 

III НАЛАЖЕ СЕ члановима Комисије за предметну јавну набавку сачињавање 

предлога анекса уговора и комуникација у вези истог са Добављачем. 

 

IV САЧИНИТИ образложен извештај у коме се следствено и поступно описују све 

радње које су довеле до предметне измене и исти доставити Државној ревизорској 

институцији и Управи за јавне набавке сходно члану 115. став 5. ЗЈН. 

 

Образложење 
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Назив, адреса и врста Наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 

Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд, МБ: 17855140, ПИБ: 108508191, рачун 

број: 840-1620-21 код Управе за трезор, коју заступа в.д. директора Славољуб 

Станојевић, државни орган - министарство, (у даљем тексту: Наручилац) 

 

Број јавне набавке: бр. 1.2.2./18: „Физичко-техничко обезбеђење“ 

 

Предмет јавне набавке: Услуге - Физичко-техничко обезбеђење 

 

Опис предмета набавке:  

Пружање услуге физичко-техничког обезбеђења за потребе Дирекције за националне 

референтне лабораторије из Београда. 

 

Oзнака и назив из Општег речника набавки: 79710000 – Услуге обезбеђења 

 

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: „Сион гард“ д.о.о. Ул. 

Бежанијских илегалаца бр. 3, 11070 Нови Београд, МБ: 20312637, ПИБ: 1075104751, 

кога заступа Владо Вишекруна, директор (у даљем тексту: Добављач) 

 

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 1.927.200,00 динара без ПДВ, односно 

2.312.640,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 2.023.560,00 динара без ПДВ, односно 

2.428.272,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Објективни разлози за измену уговора: Основ за измену уговора лежи у повећаној 

потреби за предметом јавне набавке услуга, односно бројем радних сати за 438 што 

номинално износи 96.360,00 динара без ПДВ-а, односно 115.632,00 динара са ПДВ-ом, за 

који износ се и увећава вредност уговора, а што износи 5% вредности Основног 

уговора. Формално-правни основ за измену налазимо у члану 16. Основног Уговора, 

а у вези члана 115. став 1. ЗЈН. 

  

                                                                                           В.Д. Д И Р Е К Т О Р А 

                                                                            _______________________ 

                                                                                        / др. Ненад Доловац / 

 

Доставити: 

1. Комисији за јавну набавку 

2. Управи за јавне набавке 

3. Државној ревизорској институцији 

 

Објавити:  

1. Портал јавних набавки.  

2. Интернет страници наручиоца      


