
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:

Основна школа "Вук Караџић" Адашевци

Фрушкогорска 3

www.osvukkaradzicadasevci.edu.rs

Просвета

Услуге

Јавна набавка услуга - Настава у природи II
Редни број ЈНМВ 1.2.3/19

19.980,00

9.130,00

Наручилац и Агенција су закључили дана 25. 12. 2019. године Уговор о јавној набавци услуга-извођење наставе у природи за ученике првог до четвртог разреда Школе. У 
члану 1. став 5. Уговора предвиђено је да "Путовање се реализује на релацији Батровци-Илинци-Вашица+Адашевци-Ауто-пут-Соко 
Бања-Батровци-Илинци-Вашица-Адашевци, у свему према програму путовања, у времену од 14. марта 2020. до 21. марта 2020. године. Ученици и наставници пратиоци 
Наручиоца су у хотелу "Моравица" са три звездице, 8 дана, 7 пуних пансиона, у свему према условима из понуде Агенције". Чланом 3. Уговора предвиђено је да: "Цена по 
ученику, са урачунатим ПДВ-ом износи 19.980,00 динара (деветнаесхиљададеветстотинаосамдесетдинара 00/100). Плаћање се врши у 6 (шест) једнаких месечних рата. 
Укупна цена за 26 платива ученика износи 519.480,00 динара (петсотинадеветнаестхиљадачетиристотинеосамдесетдинара, 00/100), са урачунатим ПДВ-ом. У цену нису 
урачунати ученици нити наставно особље наручиоца који путују гратис, према захтевима садржаним у Кокурсној документацији. ПДВ ће се регулисати сходно законским 
прописима из дате области. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума и овог уговора".  Дана 15. марта 2020. донета је Одлука о 
проглашењу ванредног стања 02 број 2-1186/2020 која је објављена у "Службеном гласнику РС" број 29/2020 од 15. 03. 2020. због чега се реализација наставе у природи 
предвиђена чланом 1. ставом 5. Уговора морала прекинути и није се могла реализовати у уговореном периоду од 14. марта 2020. до 21. марта 2020. у трајању од 8 дана, 7 
пуних пансиона, него је реализована у периоду од 14. до 16. марта 2020, односно 3 дана, 2 пуна пансиона. Основним уговором, чланом 3. уговорено је и планирано 26 
ученика-путника, а непосредно пред полазак на наставу у природи због одустанка/немогућности путовања број плативих ученика је смањен на 24. Због објективно 
промењених околности на које Наручилац и Агенција нису могли утицати увођењем ванредног стања морала се изменити и цена услуге по ученику, односно цена од 
19.980,00 динаа са урачунатим ПДВ-ом се морала кориговати/смањити на 9.130,00 динара по ученику. Укупан број плативих ученика-путника уместо првобитних 26 смањен је 
на 24 ученика.


