
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

„Монитори за ИДС са пратећом опремом'' бр. 59/2015 ОП 

 

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: 

МОНИТОРИ ЗА IDS СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 

ОРН: 

32323100 - Видео монитор у боји 

30237260 - Држачи за постављање монитора на зид 

Првобитна вредност уговора: 13.507.320,00 динара без ПДВ. 

Измењена вредност уговора: 13.507.320,00 динара без ПДВ. 

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

Уговор за јавну набавку у отвореном поступку „Монитори за ИДС са пратећом опремом'' 

бр. 59/2015 ОП заведен под бројем 17-31/2016 од 25.02.2016.године, Наручиоца АД 

Аеродром Никола Тесла, Београд 59, мења се се у делу техничке спецификације 

(спецификација најповољнијег понуђача је саставни део уговора), тако што се после 

спецификације монитора тип 2, у одељку „II Монитори (тип 3), бришу речи и бројеви: 

„модел Toshiba TD-X551X“  и на место истих ознака и бројева додају следеће речи и 

бројеви тако да сада гласи како следи: „модел Toshiba TD-X552М“. 

     II Првобитна вредност уговора у износу од 13.507.320,00 динара без ПДВ-а је 

неизмењена.  

     III  У осталом делу Уговор број 17-31/2016 од 25.02.2016.године и техничка       

спецификација остају неизмењени. 

Образложење 



У образложењу дописа привредног друштва E-PORT Solutions Sistem д.о.о. ул. Француска 

бр. 37а, бр. дописа 2472 од 04.05.2016.године са којим је закључен предметни уговор, 

наведено је да је од почетка до краја јавне набавке односно од објављивања позива па 

све до закључења уговора о јавној набавци у међувремену дошло до промене модела за 

тип 3, услед завршетка редовног животног циклуса производа, као и да је понуђени модел 

проглашен за тзв „End of life“ моделом односно моделом који се више не производи. За 

понуђени модел постоји замена, у виду новог модела који је из исте серије производа, 

напреднија је верзија, идентичног изгледа и у потпуности задовољава тражене техничке 

захтеве, а цена остаје иста, односно непромењена. О свему наведеном је обавештена 

Комисија за јавну набавку и истој је достављен званичан допис из централе фирме 

Toshiba за Европу бр. 2472 од 04.05.2016.године, са пратећим техничким 

спецификацијама. Стручни део Комисије је потврдио наводе фирме Toshiba да су 

понуђени монитори у свему у складу са траженом спецификацијом и да су и бољи. 

Основ за измену уговора одлуком о измени уговора је члан 133. Став 4. Закона о 

облигационим односима („Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља). 

Остале информације: / 

 


