
 
Број:561/3 
Датум:02.10.2014. 
Сремска Митровица 
 
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 
 
Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сремска Митровица 
 
Адреса Наручиоца: 22000 Сремска Митровица, Планинска бр. 1 
 
Врста наручиоца: просвета 
 
Врста предмета: добра 
Намирнице за припремање хране по партијама 
 
опис предмета навбавке и ознака из општег речника набавке 
партија бр. 9 – свеже воће и поврће,  03220000, 15300000 
 
Првобитна вредност уговора:  891.235,00 динара без ПДВ 
 
Измењена вредност уговора: 1.059.408,49 динара без ПДВ 
 
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Чланом 4. уговора бр 28 од 14.01.2014. године прецизирано је  
„Цене током трајања уговора се могу кориговати  по протеку рока важења понуде 
искључиво из објективних разлога, и то: 
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити 
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у 
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког Завода за 
статистику; 
- уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена цена 
регулисаних одлуком државних органа и сл.) могуће је извршити промену цена на 
основу аргументованих доказа о потреби промене цена на основу података  објављених 
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављених на 
порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу 
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених лица. 
Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена 
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном 
ценом и новом ценом, датум примене нове цене, образложење разлога повећања 
односно смањења цена и одговарајуће доказе. 



У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 
објективних разлога за промену цене, наручилац може раскинути уговор о јавној 
набавци. 
Новоутврђена цена се примењује од дана потписивања Анекса уговора“. 
 
Пошто је констатовано да је добављач поднео захтев у складу са чланом 4. уговора, те 
да је захтев оправдан, доноси се одлука као у диспозитиву. 
 
 
         Директор 
              Миленко Тодић 
 


