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Дел.бр.424/16 
Вршац, 08.07.2016. 
                             
      ОДЛУКА БР.  1. О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА 

                                                        ЈНМВ  1/16  (друга партија) 

 

      
Назив наручиоца:    ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 
 
Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац 
 
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs 
 
Врста наручиоца: Просвета 
 
Врста предмета: Услуга 
 
За добра и услуге: За радове: ( природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења,озанка из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавки)           
                                   55 11 0000  услуге хотелског смештаја; 

                             55 12 0000  хотелске услуге за састанке и и конференције; 
                             55 13 0000 остале хотелске услуге; 
                             55 30 0000 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 
                             55 40 0000 услуге послуживања пића и напитака.  

 
 Првобитна вредност уговора: до 347.862.00 дин. без пдв-а,  (400.000,00 са пдв-ом). 
 
Измењена вредност уговора:   280.904,247 дин без пдв-а ( 328.085,00  са пдв-ом) 
 
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
Разлог за измену уговора је што је по завршетку догађаја који је предмет јавне 

набавке, извршен коначан обрачун  реално коришћених услуга. 

 

Разлози и оквир за измену уговора су били предвиђени у чл. 4. уговора о јавној 
набавци. Извод поменутог члана, из потписаног уговора дел.бр.231/16  од 06.04.2016. 
године, предвиђа: 
 

        Члан 4. 
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„ Број корисника услуге вечере, ноћења, доручка, послужења у дворани и паузи, 

на ручку, као и конфигурација соба и менија за ручак, су у позиву за доставу 

понуде  дати оријентационо, с тим да ће овлашћена лица наручиоца и понуђача, 

након утврђивања тачног броја корисника   и појединачних  услуга, направити 

коначан обрачун трошкова. 

С обзиром на чињенице из претходног члана,  за вредност уговора се узима  

процењена вредност предметне јавне набавке из финансијског плана и плана 

јавне набавке купца која износи  347.862,00  динара без пдв-а, односно 400.000,00   

динара са пдв-ом.   

Купац услуге не може да сноси никакву одговорност везано за  финансијски обим 

посла, уколико финансијски обим посла не буде на нивоу оријентационог 

очекивања понуђача а на основу износа из претходног става, јер се ради о 

услугама које је немогуће унапред предвидети. 

Коначан обрачун трошкова за пружене услуге ће се  у форми анекса придодати 

овом уговору.“  

 
         
 

                                                                                               др Јелена Пртљага 
 
                                                                                               _________________ 
                                                                                                    директорица 
            
         
 
    
                             
 


