
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Место: Чачак 

Ул. Светог Саве бр. 66 

Деловодни број: 404-3131 /2018-01 

Датум: 28.09.2018.године 

 

На основу члана 115.став 2.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12,14/2015 и 68/2015), директор Студентског центра Чачак дана 28.09.2018.године, 

доноси  

 

                                ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

                                            Бр.404-1632/2018-01 од 14.05.2018.године 

 

1.Назив и адреса наручиоца:Студентски центар Чачак, Чачак, улица Светог Саве 66; 

2.Врста наручиоца:установа 

3.Опис предмета набавке,назив и ознака из општег речник  набавке:јунеће  месо ,15111100 

4. Првобитна вредност уговора за свеже свињско,јунеће,пилеће месо и прерађевине од  

   меса: 6.452.150,00 динара(за јунеће месо 2.310.000,00 динара). 

5.Измењена вредност уговора за  свеже свињско,јунеће,пилеће месо и прерађевине од  

   меса:6.644.368,40 динара(за јунеће месо 2.502.218,40 динара). 

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације у којима се  

   налази основ за измену уговора. 

   

Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене само из објективних 

разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Промену цена може да иницира како Купац тако и 

Продавац. 

Дана 19.09.2018.године,продавац ДОО „Котленик промет“, са седиштем у Лађевцима 

установи је упутио захтев за повећање цене за јунеће месо са коском,пилеће месо-цело 

пиле,пилеће бело и пилећи батак-карабатак у складу са чланом 5. Уговора бр.404-

1632/2018-01 од 14.05.2018.године. 

С тим у вези, а све у складу са Конкурсном документацијом бр.Д-1.1.1/18 и чланом 

5.Уговора о купопродаји, Наручилац је дана 19.09.2018.године упутио Републичком заводу 

за статистику,Одељењу за дисеминацију и односе са јавношћу, допис са питањем да ли је 

дошло до повећања цене свежег јунећег и пилећег меса, за период мај-август 2018.године. 

У запримљеном одговору Републичког завода за статистику, Одељење за дисеминацију и 

односе са јавношћу, наведени су подаци  за период мај –август 2018.године, те да је за 

групу „јунеће месо“ индекс потрошачких цена 110,8, односно да је повећање 10,8 %, а за 

пилеће месо индекс потрошачких цена 102,1,односно да је повећање 2,1% .  

Имајући у виду напред наведено, а све у складу са Конкурсном документацијом бр.Д-

1.1.1/18 и чланом 5.Уговора о купопродаји бр. 404-1632/2018-01 од 14.05.2018.године у 

коме је прописано да „За промену цена у прихваћеној понуди продавца од дана закључења 

уговора и за све време важења уговора за прехрамбене производе   примењиваће се индекс 

потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и то уколико дође до 

промене цена на тржишту роба и услуга за више од 5% од последње уговорене цене, с тим 

да се цена за првих 90 дана почев од дана закључења уговора не може мењати. Релевантни 

индекс потрошачких цена хране у Републици Србији је онај који је објављен од стране 



Републичког завода за статистику за класификовану групу производа која  је предмет овог 

уговора. 

Из напред изнетог наводимо да је за јунеће месо дозвољена промена  цене у износу од 10,8 

% у односу на цену дату у понуди бр.404-1247/2018-01 од 16.04.2018.године, односно нова 

цена је 487,52 динара без ПДВ-а/кг на не испоручену количину од 4.045 кг, а да се за 

пилеће месо  нису стекли услови за повећање цене. 

 

7.Наручилац ће закључити Анекс уговора о јавној набавци добара, припремљен у складу са 

овом одлуком. 

8.Ова одлука ће бити објављена на Порталу  јавних набавки у року од 3 дана од дана 

доношења сагласно члану 115.став 5. Закона о јавним набавкама. 

 

9.Наручилац ће доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији сагласно члану 115.став 5. Закона о јавним набавкама, са свим подацима из 

ове одлуке. 

 

  

-архиви                                                                                       Директор                                                                                                                

                                                                                              _____________________ 

                                                                                                 Драган Јововић 


