
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија  

proffice@pio.rs, www.pio.rs 

Број: __________________  

Београд,_________.2018.године 
 

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон) директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА 

„Потрошног канцеларијског материјала и штампаних образаца“ 

 

1. Назив и адреса Наручиоца:  
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње, Др Александра Костића 9, Београд 

2. Врста Наручиоца:  
Организација обавезног социјалног осигурања  

3. Опис предмета: Потрошни канцеларијски материјал и штампани обрасци, ЈН 48/2017 

Ознака из општег речника набавки: 
           30192000 -  Канцеларијски материјал,  

           30197000 -  Ситна канцеларијска опрема,  
           30199000 -  Kанцеларијски материјал од хартије и др. артикли, 

           22820000 -  Обрасци 

Уговор за набавку потрошног канцеларијског материјала и штампаних образаца, заведеног 

код наручиоца под бројем 404.3-120/18 од 12.02.2018, а код Добављача под бројем 17-U-4 од 

19.02.2018. године (у даљем тексту: Уговор), закључен је у отвореном поступку јавне набавке, са 

Добављачем Sagittarius DOO Subotica. Поступак јавне набавке покренут је Одлуком директора 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање под бр. 404.3-1627/17-2 од 06.10.2017. 

године. 

4. Првобитна вредност уговора: Укупна првобитна вредност уговорених услуга  износи 3.978.097,00 

динара без ПДВ. 

5. Измењена вредност уговора: Укупна измењена уговорена вредност износи 4.177.001,85 динара без 

ПДВ. 

Објективни разлози за измену Уговора: Током реализације Уговора за набавку потрошног 

канцеларијског материјала и штампаних образаца, заведеног код наручиоца под бројем 404.3-120/18 

од 12.02.2018, а код Добављача под бројем 17-U-4 од 19.02.2018. године. Дошло је до повећаног обима 

посла Наручиоца, а самим тим повећане потрошње штампаних образаца, те ће укупна средства бити 

утрошена  пре истека рока од годину дана, а на који период је Уговор закључен. 

У складу са одредбама члана 2 став 4 Уговора повећан је обим предмета набавке за 5% укупне 

вредности Уговора  (што износи 198.904,85 динара без ПДВ) потписивањем Анекса I уговора тако да 

укупна вредност уговора, након повећања, износи 4.177.001,85. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Уговор за набавку потрошног канцеларијског материјала и штампаних образаца заведеног код 

наручиоца под бројем 404.3-120/18 од 12.02.2018. године, а код Добављача под бројем 17-U-4 од 19.02.2018. 

године (у даљем тексту: Уговор), закључен је у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 48/2017, са 

Добављачем Sagittarius DOO Subotica. Поступак јавне набавке покренут је Одлуком директора Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање под бр. 404.3-1627/17-2 од 06.10.2017. 

 У току реализације Уговора повећанa je потрошњa штампаних образаца. Имајући у виду наведено,  

укупна уговорена средства  по Уговору биће утрошена пре истека рока од годину дана. 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање као Наручилац и Добављач „Sagittarius DOO 

Subotica сагласни су да се закључи Анекс I Уговора којим се уређује повећање обима предмета набавке за 5%, 

у складу са уговорним одредбама члана 2 став 4 и одредбама Закона.  

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање као Наручилац и Добављач „Sagittarius DOO 

Subotica сагласни су да се укупна уговорена вредност услуге, због повећаног обима, повећа за износ од 

198.904,85 динара без ПДВ. 

С обзиром да се након закључења Уговора, јавила оправдана потреба за повећањем потрошње 

штампаних образаца, и да је конкурсном документацијом и Уговором прецизно и јасно наведена могућност 

повећања обима предмета набавке до 5%,  то Наручилац сматра да су се стекли услови потребни за измену 

Уговора у складу са чланом 115. Закона. 

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.  

   

 

 


