
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија  

proffice@pio.rs, www.pio.rs 

Број: __________________  

Београд,_________.2018.год.  

 

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 донос 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА 

 „Извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, Чигота“ 

 

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: извођење радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, Чигота 
 

4. Ознака из општег речника набавки: 

               45000000 – Грађевински радови 

5. Уговорена вредност: 12.770.320,29 динара без ПДВ;  

 
 

6. Уговор о набавци радова „Извођење радова на санацији крова на објкету РФ ПИО – Златибор, 

Чигота“, заведен код Наручиоца под бројем 404.2-308/18 од 07.08.2018. године, а код Извођача 

радова под бројем У18046 од 07.08.2018. године (у даљем тексту: Уговор), закључен је у отвореном 

поступку јавне набавке, са Извођачем радова LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD, ул. Устаничка 

бр.64/XVII, Београд. Поступак јавне набавке покренут је Одлуком директора РФ ПИО под бр. 404.2-

909/16-2 од 30.05.2018. године. 

 

7. Објективни разлози за измену уговора: Одредбама члана 2. Уговора предвиђено је да предмет 

Уговора могу бити вишкови и мањкови уговорених количина радова, који ће претходно бити 

одобрени од стране надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца и који ће се 

обрачунавати по јединичним ценама из понуде. Обрачун вишкова радова биће изведен приликом 

испостављања окончане ситуације. 

Извођач радова доставио је дана 24.12.2018. године Обрачун вишкова радова број 795/18 од 

21.12.2018. године, који је одобрен од стране Надзорног органа и овлашћеног представника 

Наручиоца; 

 

8. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Извођач радова LEVER INŽENJERING DOO 

BEOGRAD, ул. Устаничка бр.64/XVII, Београд сагласни су да се закључи Анекс уговора којим се 

уређују вишкови уговорених количина радова на санацији крова на објекту РФ ПИО – Златибор, 

 

http://www.pio.rs/


Чигота, а у свему према Обрачуну вишкова радова Извођача радова, бр.795/18 од 21.12.2018. 

године који чини саставни део овог Анекса уговора, као и да се уговорена вредност радова, због 

извођења вишкова уговорених количина радова, повећава тако да укупна уговорена вредност 

износи 13.371.725,28 динара без ПДВ. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Извођач радова LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD, ул. Устаничка бр.64/XVII, Београд, дана 

24.12.2018. године доставио је Обрачун вишкова радова број 795/18 од 21.12.2018. године, који је 

одобрен од стране Надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца. 

    Наиме, одредбама члана 2  Уговора предвиђено је да предмет Уговора могу бити вишкови и 

мањкови уговорених количина радова, који ће претходно бити одобрени од стране надзорног органа и 

овлашћеног представника Наручиоца и који ће се обрачунавати по јединичним ценама из понуде. 

Обрачун вишкова радова биће изведен приликом испостављања окончане ситуације. 

С обзиром да се током извођења радова јавила потреба за извођењем вишкова радова у складу 

са одредбама члана 2. Уговора, а који су настали услед објективних околности и неопходни су за 

извршење предмета основног уговора, то Наручилац сматра да су се стекли услови потребни за измену 

Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

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

   
   

 

     ЗА  НАРУЧИОЦА: 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ДИРЕКТОР 

___________________________ 

Драгана Калиновић 

 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 

ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

__________________________ 

                              Ана Дашић 

 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 

ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

___________________________ 

Иван Мимић 

 

ДИРЕКТОР СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 

ПРОЈЕКТЕ И ЗАСТУПАЊА 

 

____________________________ 

Мирко Максимовић 

                                                        
 

 

 

 


