
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

„Акумулатори, ауто електро материјал, тракционе батерије за електро тракторе и електро 

виљушкаре, ротациона и флеш светла“ број 177/16 ЈНМВ 

ПАРТИЈА 2 - Тракционе батерије за електро тракторе и електро виљушкаре, уговор број 

УЈНМ – 54/2017 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Добра 

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: 

Акумулатори, ауто електро материјал, тракционе батерије за електро тракторе и електро 
виљушкаре, ротациона и флеш светла 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
   
31400000 – Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије,  

31518000 – светла за сигнализацију,  

31521310 – светла за упозорење 

Првобитна вредност уговора: ПАРТИЈА 2 - Тракционе батерије за електро тракторе и 

електро виљушкаре, уговор број УЈНМ – 54/2017 - 3.125.000,00 динара без ПДВ. 

Измењена вредност уговора: Ниje се мењалa вредност уговора. 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Уговором о преносу пословне целине „SMITRAN AUTO“ д.о.о., Антифашистичке борбе број 
8, Београд, ПИБ 109757185, МБ 21237051, је преузео целокупну имовину од претходног 
потписника уговора „SMITRAN TRADE“ д.о.о, Антифашистичке борбе број 8, Београд, ПИБ 
1004424220, МБ 07727488, што подразумева обављање раније делатности, целокупну 
имовину, возила, опрему, залихе робе, све запослене и сва права и обавезе постојеће у 
тренутку преноса дана 03.08.2017. године односно дана 15.09.2017. године када је 
Наручилац - купац упознат са насталим променама. 
 



Као доказ статусне промене достављен је целокупни правни след, којим се потврђује да је 
добављач са којим су закључени предметни уговори, на друго лице пренео имовину и 
обавезе. 
 
Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) је 
проверило целисходност података и утврдило да нови привредни субјект испуњава услове 
из конкурсне документације у погледу услова који су од значаја за извршење преостале 
уговорене обавезе, као и да остаје при ценама које су дате у понуди за добра која су 
предмет уговора. 
 
Друштво је Управи за јавне набавке поднело Молбу за добијање стручног мишљења у вези 
са применом Закона о јавним набавкама број ДНЈН-1750/2017 од 06.12.2017. године. 
Предметном молбом је затражено давање мишљења о могућности измене уговора о јавној 
набавци број УЈНМ - 53/2017 и број УЈНМ - 54/2017 у делу који се односи на добављача 
односно на доношење одлуке Друштва којом се, у складу са Законом о облигационим 
односима, даје сагласност на промену добављача с обзиром да се питања реализације 
уговора о јавној набавци регулишу прописима којима се регулишу уговорни односи. 
 
Поступајући по поднетој Молби, Управа за јавне набавке донела је Допис број 011-00-
388/17 од 28.12.2017. године, у којем је, између осталог, изнето мишљење да нема 
препрека да наручилац дозволи измену уговора у делу који се односи на промену (назива) 
добављача, уколико  је на основу уговора о преносу пословне целине са привредног 
друштва „SMITRAN TRADE“ д.о.о. на привредно друштво SMITRAN AUTO д.о.о. извршена 
и сукцесија у погледу имовине, права, обавеза и одговорности из уговора које је 
преносилац пословне целине закључио са наручиоцем, али је осим тога, важно сагледати 
да ли су испуњени и други услови, који су наведени у наставку. 

За дозвољеност измене уговора по предметном основу неопходно је да промена на страни 
добављача ни на који начин не утиче на реализацију уговора о јавној набавци, а нарочито 
не у погледу ограничавања права наручиоца из уговора о јавној набавци закљученог са 
преносиоцем целине. 

Заузимајући овакав став, Управа за јавне набавке сматра да, сагласно одредбама Закона 
о привредним друштвима, статусна промена, под одређеним условима, може 
представљати основ за дозвољену измену уговора о јавној набавци, на начин да дође до 
промене уговорних страна. 

Такође, Управа за јавне набавке наводи да измена уговора која се јавља као последица 
било којег облика општег или делимичног правног следбеништва првобитног уговарача, 
укључујући и преузимање, може бити дозвољена под претпоставком да и други привредни 
субјект (нова уговорна страна) испуњава услове за учешће у поступку набавке, односно 
услове за извршење уговора о јавној набавци, који су у конкретној јавној набавци 
(конкурсној документацији и уговору о јавној набавци), и да нема за последицу битне 
измене уговора, односно да нема за циљ избегавање примене овог заона, односно обавеза 
по основу других позитивних прописа. 

Испуњавајући услове наведене у Допису Управе за јавне набавке, као и провером 
наведених података стекли су се услови да се изврши измена током трајања уговора у 
складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, за набавку добара „акумулатори“ 
по основу Уговора о јавној набавци број УЈНМ - 53/2017 од 11.07.2017. године (ПАРТИЈА 1) 
и за набавку добара „тракционе батерије за електро тракторе и електро виљушкаре“ по 
основу Уговора о јавној набавци број УЈНМ - 54/2017 од 11.07.2017. године (ПАРТИЈА 2), 



закључених након спроведеног отвореног поступка јавне набавке мале вредности 
бр.177/16 ЈНМВ, који за предмет има набавку добара „Акумулатори, аутоелектро 
материјал, тракционе батерије за електро тракторе и електро виљушкаре, ротациона и 
флеш светла“. 
 
На основу ове одлуке закључиће се нови уговори, тако да измена ступа на снагу даном 
потписивања обеју уговорних страна. 
 

Остале информације: / 

 


