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Република Србија                                                                                       
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА                                       
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404 – ЈН-54/19-10-1 
30.06.2020. године 
Београд 
 
 
            

На основу члана 115. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 
124/12, 14/15 и 68/15) помоћник министра - начелника Сектора доноси 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ 
07 број: 404-ЈН-54/19-11 од 16.07.2019. године 

 
1. МЕЊА СЕ члан 4. став 11. Уговора 07 број: 404-ЈН-54/19-11 од 16.07.2019. године, закључен са 

Добављачем „Bexing“ д.о.о. Београд, који је гласио:  
  
     „Рок и динамика извршења услуга: 120 дана од дана потписивања уговора“, тако да исти сада 

гласи: 
 
    „Рок и динамика извршења услуга: 30 дана од дана преузимања алата на сервисирање, до рока 

важности уговора“. 
       
     2. Остале одредбе Уговора 07 број: 404-ЈН-54/19-11 од 16.07.2019. године остају на снази 
непромењене. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

На основу члана 39 и 61. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности услуга 07 број 404-ЈН-54/19-11 од 16.07.2019. године, Министарство унутрашњих 
послова, као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке услуга: Сервисирање хидрауличног 
развалног алата, ЈН број 54/19, ради закључења уговора. 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.500.000.00 динара без ПДВ-а, и то: 

          Партија 1. - Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Holmatro”, процењена 
вредност износи 1.250.000.00 динара без ПДВ-а; 

 
          Партија 2. - Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Lucas ”, процењена 
вредност износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
 
Средства за реализацију набавке била су обезбеђена Планом извршења буџета МУП-а за 2019. годину 
са економске класификације 4252. 
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Уговором 07 број: 404-ЈН-54/19-11 од 16.07.2019. године, закљученим између Министарства 
унутрашњих послова као наручиоца и „Bexing“ д.о.о. из Београда као добављача, уговорена је набавка 
услуга: Сервисирање хидрауличног развалног алата произвођача „Holmatro“. 

Током реализације Уговора, Сектор за ванредне ситуације се дописом од 22.11.2019. године обратио 
Сектору за материјално финансијске послове са предлогом за измену члана 4. става 11. предметног 
уговора,који се односи на рок и динамику извршења услуге а у ком уместо 120 дана од дана  
потписивања уговора, предлажу  да стоји 30 дана од дана преузимања алата на сервисирање, а све до 
рока важности уговора. 

Наведено је образложено чињеницом да је у предвиђеном року извршен сервис на 14 од 60 алата, који 
су по приоритету одређени за сервис. Након извршеног сервиса установљено је да је одређена 
количина средстава остала неискоришћена, односно да није било већих интервенција на датим  
алатима, што је оставило могућност за сервисирањем додатног броја алата а самим тим се повећала 
спремност ватрогасно спасилачких јединица за реаговања на ванредним догађајима. 

Измена уговора је у складу са чланoм 133. Закона о облигационим односима који дефинише измену 
уговора због промењених околности. Закључењу уговора странке приступају имајући у виду одређене 
околности као и њихове нормалне, уобичајене промене у времену од закључења до испуњења уговора, 
под којим испуњење уговора обе странке треба да доведе до жељеног економског ефекта.  
 
Основно начело уговорног права, тј. једнакост уговорних странака приликом закључења испуњења 
уговора, захтева да се води рачуна о промењеним околностима код свих уговора. Странке закључују 
уговоре имајући у виду један одређен ризик, али ако тај ризик пређе нормалне границе, ако знатно 
ремети еквиваленцију престације, онда има места ревизији уговора ради постизања једнакости 
уговорних странака.  
 
Напомињемо да је могућност израде анекса предвиђена чланом 20. Основног уговора, да се 
анексирањем не увећавају финансијска средства, нити се нарушава начело ефикасности и 
економичности, по којем је Наручилац дужан да у поступку набавке прибави добра одговарајућег 
квалитета, имајући у виду сврху, намену и вредност набавке.  
 
Имајући у виду све напред наведено, а у складу са законским и уговорним одредбама, донета је одлука 
о измени Уговора и сачињен анекс I  истог. 
 
 
 

 
               ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                             НАЧЕЛНИКА СЕКТОРА 
                                      
 
                                                                                                    Жељко Веселиновић  
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