
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

„Радна одећа и радна обућа по партијама“ број 37/2017 ОП,                                      

ПАРТИЈА 1 – Панталоне-летње и зимске, јакна зимска 

 

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: 

Предмет јавне набавке: 

Радна одећа и радна обућа. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

   

Радна одећа – 18110000, Радна обућа - 18800000; 

Првобитна вредност уговора: 12.740.000,00 динара без ПДВ. 

Измењена вредност уговора: 13.377.000,00 динара без ПДВ. 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:  

У складу са потребама а према правилнику о службеној одећи и обући, покренута је 

набавка „Радна одећа и радна обућа“ у три партије у отвореном поступку број 37/2017 ОП, 

Одлуком о покретању број ДНЈН-1080/2017 од 16.08.2017.године. На основу спроведеног 

поступка донета је Одлука о додели уговора број ДНЈН-67/2018 од 25.01.2018.године којом 

су изабрани добављачи: за Партију 1: Панталоне - летње и зимске, јакна зимска, понуђачу: 

Albo doo, Zemun, ул. Батајнички друм број 289, мат.бр.: 07924011, ПИБ:100106290, за 

Партију 2: Поло мајице дуг рукав и поло мајица кратак рукав, џемпер, капа џокеј, капа 

зимска плетена и зимске рукавице, понуђачу: RMW CONSTRUCTION D.O.O,Šabac Мајур-

Шабац, ул. Обилазни пут бб, матични број: 20556951, ПИБ: 106215505 и за Партију 3: 

Ципеле дубоке, ципеле плитке и каиш, понуђачу: Albo doo, Zemun, са седиштем ул. 

Батајнички друм број 289, мат.бр.: 07924011, ПИБ:100106290. 



Повећањем броја запослених у ОЈ Обезбеђивање,настала је потреба за набавком додатне 

количине Панталона-летњих и зимских и јакна зимских. Узимајући у обзир поменуту 

чињеницу, Наручилац сматра да су се стекли  услови да се изврши измена током трајања 

уговора у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, за набавку добара 

„Панталоне-летње и зимске, јакна зимска“ по основу Уговора о јавној набавци број УЈНВ-

12/2018 од 22.02.2018. године (ПАРТИЈА 1), закљученог након спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке  број 37/2017 ОП, који за предмет има набавку добара „Радна одећа 

и радна обућа по партијама“. Такође, у члану 2. Уговора УЈНВ-12/2018 се наводи: „Укупна 

вредност уговора може се повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама“ што претставља основ за измену 

уговора. 

 

Остале информације: / 

 


