
Предшколска установа ''Нада Наумовић 
Адреса:Саве Ковачевића бр 30  
Број: 04/1- 1071 
Датум:03.03.2020 год. 
Крагујевац 
 
            На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) доноси се:  
 
 
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

услуга физичко техничког обезбеђења 
 
 
Назив наручиоца: Предшколска установа ''Нада Наумовић'' Крагујевац 
Адреса Наручиоца: Саве Ковачевића бр 30 
Врста Наручиоца:Установа 

Опис предмета набавке: услуга физичко техничког обезбеђења, JН бр:1.2.3/19 (ОРН : 79710000 

– услуга обезбеђења ). 

Првобитна вредност уговора: 554.070,00 динара без ПДВ-а, односно 664.884,00 динара са 
ПДВ-ом. 

Измењена вредност уговора:  не мења се првобитно уговорена вредност, већ се мењају битни 
елементи уговора.. 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
У отвореном поступку   централизоване јавне набавке,  ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац 

закључила је   уговор бр. 01-4970 од 29.08.2019 год. о пружању услуга физичко – техничког 

обезбеђења са групом понуђача коју чине: «SOKO SECURITY” doo из Београда, улица Булевар 

Михајла Пупина  10 I, VP 6, PIB 107357979 кога заступа Драган Марковић ЈМБГ1305975773611, лк.бр.  

010478460 (у даљем тексту: Пружалац услуга), “SOKO GROUP» doo  из Новог Београда, улица Булевар 

Михајла Пупина 10Е, ВП 43, ПИБ 100826160 кога заступа Зоран Ливаја, директор, «KGB SYSTEM PLUS” 

doo из Крагујевца улица Друге крајишке бригаде број 11, ПИБ 107006647, кога заступа Драган Томић, 

директор, и “TIDIJA SG SECURITY” doo из Новог Београда, улица Булевар Арсенија Чарнојевића број 90, 

ПИБ 106467492, кога заступа Мирослав Симеуновић, директор ( у даљем тексту Пружалац 

услуга)., на основу Оквирног споразума закљученог дана 15.07.2019 између Градске управе за 

јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке Крагујевац ( у даљем тексту 

Извршилац). 

Потребно  је извршити измену потписаног уговора о набавци услуга физичко техничког 
обезбеђења број 01-4970 од 29.08.2019 год. из објективних разлога, а на основу захтева 
понуђача од 03.03.2020 године “SOKO GROUP» doo  из Новог Београда и Решења Министарства 

унутрашњих послова Полицијске управе Крагујевац  бр.03-26/19 од 02.12.2019 године. Разлог измене је 
потреба  усклађувања постојећег уговора  са одредбама Закона о приватном обезбеђењу 
(''Службени гласник РС'' број 104-2013, 42-2015 и 87-2018).Измена се односи на јасно 
дефинисање начина вршења уговорених послова и врсту послова са прецизним навођењем 
места и  адресе  објекта у којем се обављају послови  физичко техничког обезбеђења, површна 
објекта, дужности и овлашћења службеника обезбеђења током вршења рада на објекту као и 
мере заштите података произашлих из уговора, радно време, број ангажованих службеника  у 
смени на објекту, да ли се обезбеђење обавља са оружијем или не.  

Како су сви појединачни уговори обухваћени централизованом јавном набавком типски и садрже 
исте недостатке везано за усклађеност са одредбама Закона о приватном обезбеђењу 
(''Службени гласник РС'' број 104-2013, 42-2015 и 87-2018). и како се по предметном уговору не 
мења уговорена вредност нити предмет уговора неопходно је  било да се  услед новонасталих 
објективних разлога измени – анаксира Уговор број 01-4970 од 29.08.2019 године. 



Измена уговора врши се на основу члана 115. Измене током трајања уговора Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,14/2015 и 68/2015 ) 

 
Прилог:  
Извод из одговарајућег прописа – Извод из Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Измане током трајања уговора члан 115.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати омбим предмета набавке, с тим  да се вредност уговора  може повећати 
максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да бде већа од вредности из члана 39. Став 1. Овог закона, 
односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и 
поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 
документацији и уговору о јавној набавци. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 
одређени у кпнкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним 
прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред дефинисаним 
параметрима у уговору и конкурсној документацији.  

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Изменом уговора о јавној набавци из ст.1.и 2. овог члана не може се мењати преддмет 
набавке. 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора 
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исте 
објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији.  

 

                                                                                                                  Директор 
 ПУ ''Нада Наумовић '' 

____________________ 
                                                                                                                /Милка Симић/ 

 

 

 


