ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
Цара Душана бр.2,
ИНЂИЈА
Број: 39.
Датум: 21.01.2020. године
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о контроли надлежног органа школе о
реализацији Уговора ЈНМВ 1/2019. године од 20.01.2020.године дел. бр. 32,, по основу
Уговора о јавној набавци добара – НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА
ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА,
директор Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
(ЈНМВ број 1/2019 број уговора 280. од 28.02.2019. године)
Врши се измена Уговора о јавној набавци добара – НАБАВКА ПОГОНСКОГ
ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА, који је закључен дана 28.02.2019.године под бројем 280. између
понуђача Лукоил Србија, Ад. Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д, и
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА, ул. Цара Душана бр. 2 као
наручиоца, у погледу повећања висине уговорене цене добара из члана 7. основног
Уговора за износ од 23.238,22 динара без ПДВ-а, односно 27.885,87 динара са ПДВ-ом
због повећања појединачин цена горива.
Нова уговорена вредност добара из члана 2. основног Уговора уместо
првобитне уговорене вредности 464.764,50 динара без ПДВ-а, односно 557.700,00
динара са ПДВ-ом сада износи 488.002,72 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно
585.603,26 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних
набавки.
Образложење
Назив наручиоца: ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА, ул.
Цара Душана бр. 2. Врста наручиоца: просвета. Интернет страница наручиоца:
http://www.mihajlopupin.edu.rs. Предмет јавне набавке: добра - набавка погонског горива
за моторна возила за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија (бензин – БМБ
95, дизел – евро дизел), 09132000 - бензин, 09134200 - дизел гориво.
Уговор за јавну набавку добара - набавка погонског горива за моторна возила за
потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија (бензин – БМБ 95, дизел – евро
дизел), 09132000 - бензин, 09134200 - дизел гориво, дел. бр. 280. од 28.02.2019.године
је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 1/2019 додељен
одлуком Наручиоца дел. бр. 241 од 21.02.2019.године понуђачу Лукоил Србија, Ад.
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д, за понуду број 79 од 19.02.2019. године,
која је заведена код наручиоца под дел. бр. 226. од 20.02.2019.године, по основу
критеријума најниже понуђене цене.

Првобитна вредност основног уговора износи 464.764,50динара динара без
обрачунатог ПДВ-а, односно 557.700,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом;
Измењена вредност уговора: 488.002,72 динара без обрачунатог ПДВ-а,
односно 585.603,26 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Објективни разлози за измену уговора:
С обзиром да Техничка школа „Михајло Пупин“ у Инђији није донела План
јавних набавки за 2020.годину, а да на основу Извештаја о обављеној контроли
надлежног органа школе за праћење реализације Уговора - потрошње погонског горива
за потребе обуке ученика саобраћајне струке школе од 20.01.2020.године дел. бр. 32.
констатована је потреба за повећањем уговореног износа из основног уговора из
разлога – повећања усвојених појединачних цене погонског горива (бензин – БМБ 95,
дизел – евро дизел) током 2019. године. Из горе изнетих разлога неопходно је да се у
складу са чланом 7. основног Уговора који предвиђа да уколико у току реализације
Уговора настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без
спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
повећати обим предмета набавке и првобитну вредност уговора максимално до 5% од
укупне уговорене вредности, у складу са расположивим буџетским средствима и
сачинити анекс уговора.
- нова уговорена вредност радова из члана 2. основног Уговора уместо
првобитне уговорене вредности 464.764,50 динара без ПДВ-а, односно 557.700,00
динара са ПДВ-ом сада износи 488.002,72 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно
585.603,26 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Како је утврђено да се у конкретном случају ради о објективним разлозима који
су предвиђени чланом 7. основног Уговора донета је одлука као у диспозитиву а на
основу које ће се закључити анекс основног уговора.
ДИРЕКТОР
______________________
Драгана Младеновић

