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Народни музеј Лесковац 

Стојана Љубића бр. 2. 

17.10.2017. године 

Брoj ЈН-МВ-03/2017  

 

На основу члана 115.  Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним 

набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим: 

 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА  БР. 862-1  ОД 25.08.2017. ГОДИНЕ 

 

Назив наручиоца: Агенција за локални економски развој Лесковац 

Адреса Наручиоца: Стојана Љубића бр.2, 16000 Лесковац 

Интернет страница Наручиоца: nmleskovac@gmail.com 

Врста наручиоца: Установа културе - Музеј 

Врста предмета: Услуге штампања 
Набавка штампаног материјала  поводом  прославе  500 година постојања  Јашуњских 

манастира – ОРН 22000000 ,  79800000 

Првобитна вредност уговора:  1.167.430,00 динара без ПДВ-а, односно  1.338.916,00 
динара са ПДВ-ом. 

Измењена вредност уговора:   1.411.090,00 динара без ПДВ-а, односно 1.589.272,00 

динара са ПДВ-ом. 

Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: Штампарија ,, Терција'' д.о.о 

Бор, Ул. 7. јули бр. 58, 19210 Бор., ПИБ:104895502, МБ: 20264136 

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је након спроведеног поступка јавне 

набвке услуга   ЈН-МВ-03/2017 закључио уговор о извршењу услуга штампања бр. 862-1 дана 

25.08.2017. године за потребе прославе 500 година постојања манастира ,, Свети Јован'' у 

Јашуњи. У току извршења услуга наручилац је извршио измене које се односе на штампу 

монографије, то је одлучио да се монографија састоји из два дела што је условило повећање 

обима уговорене услуге на основу повећања броја страна и садржине монографије која је 

достављена извршиоцу услуга у припреми за штампу. Наведене измене по основу захтева 

наручиоца узроковале су број повећања страна са првобитно планираних 228 на 336 стране и 

додатно анагажовање Извршиоца али и вишкове уговорених услуга на овој позицији. По 

основу упућеног захтева за повећањем обима страна и броја примерака монографије и 

захтевом наручиоца за извршење непредвиђених услуга, Наручиоцу је од стране Извршиоца 

достављен допис бр. 1053-1 од 17.10.2017. године у којем се тражи сагласност Наручиоца за 

измену уговора, израду Анекса уговора и продужење рока за извршење услуге а на основу 

приложеног упоредног прегледа за вишкове и мањкове радова (вишкови у вредности 

243.660,00 динара без ПДВ-а). Наручилац се сагласио са предложеним упоредним прегледом 

вишкова и мањкова провобитно уговорених услуга и непредвиђеним услугама (непредвиђене 

услуге: магнети и каталог у вредности од 41.400,00 динара без ПДВ-а што од укупних услуга 

износи 2,90 % вредности што је у оквиру дозвољених 5,00% по члану 115. став 1. Закона о 

јавним набавкама). Наручилац прихвата да у складу са чл. 115. ЗЈН донесе одлуку о измени 

основног уговора. 

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама . Средства за плаћање су обезбеђена у финансисјком плану 

наручиоца. 

У Лесковцу 

17.10.2017. године. 

                                                                                                        Д и р е к т о р,                                   

                                                                                                   __________________ 

                                                                                                     Мира Ниношевић 

mailto:nmleskovac@gmail.com

