
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-45/18/2018-13 

Датум: 12. октобар 2018. године 

Б е о г р а д 

 
 
На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Дирекције за националне 
референтне лабораторије - Београд, доноси 
 
 

ОДЛУКУ  

о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

 – Одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и 

одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина 

 

ЈН бр. 1.2.3/18 

 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.3/18. 

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Одржавање хигијене, прање 
лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног 
магацина, за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије – Београд. 
 
4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 90910000 – услуге чишћења. 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

7. Првобитна вредност уговора: 2.555.680,00 динара без ПДВ-а; односно 3.066.816,00 
динара са ПДВ- ом. 
 
 

8. Измењена вредност уговора: 2.662.167,00 динара без ПДВ-а; односно 3.194.600,4 
динара са ПДВ-ом. 

 



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

 Наручилац је у поглављу III Конкурсне документације и члану 2. став 3. Уговора бр. 

404-02-45/16/2018-13 од 13.02.2018. године предвидео следеће: 

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. ст. 

1. Закона.“ 

 

Наручилац је у Плaну jaвних нaбaвки зa 2018. гoдину,  плaнирaо зaкључeњe 

угoвoрa зa нaбaвку услуге одржавања хигијене, прања лабораторијског посуђа, чишћења 

и одржавања зграда лабораторија и помоћног магацина. На бази спроведеног поступка 

јавне набавке мале вредности, закључен је уговор са најповољнијим понуђачем за 

пружање ове врсте услуге број: 404-02-45/16/2018-13 од 13.02.2018. године. Након 

закључења уговора, у другој половини 2018. године Наручилац је утврдио да обим 

закључених послова неће задовољити потребе Наручиоца као што је првобитно 

планирано. С обзиром на то да је Наручилац утврдио да су се битно промениле 

околности по питању увећаних потреба за пружањем услуга техничке подршке приликом 

извођења лабораторијских испитивања млека које Наручилац спроводи у оквиру 

Програма мониторинга квалитета млека у РС и то конкретно када су у питању послови 

које изводи помоћно лабораторијско особље (припрема радних раствора, припрема и 

обради узорака, асистирање приликом извођења тестова у лабораторији за испитивање 

млека, обављање других помоћних послова у вези са у лабораторијским испитивањима 

на захтев лабораторијског особља), наручилац је морао да обезбеди испуњење ових 

услова како би лабораторија могла несметано да ради. Тим пре што је у међувремену 

наручилац ушао у поступак акредитације лабораторије према захтевима стандарда 

17025:2017, што је све допринело повећању потреба за специфицираним пословима. 

Наиме, на бази измењене динамике лабораторијских испитивања, наглашене потребе да 

се у складу са потребама комитената и Министарства, у другој половини 2018. године код 

Наручиоца, интензивиран број лабораторијских испитивања и других послова везаних са 

лабораторијским активностима, нарочито у контексту акредитације.  

Ове околности Наручилац није могао да предвиди и да на њих утиче у време 

доношења Плана набавки за 2018. годину, па је с тим у вези било неопходно да измени 

Основни уговор о пружању услуге закључен са правним лицем PD “Goodhouse” doo из 



Београда, број: 404-02-45/16/2018-13 од 13.02.2018. године. На бази изнетих одлучних 

чињеница, Наручилац је одлучио да сходно члану 115. став 1. Закона увећа обим 

предмета јавне набавке до 5%, односно увећа основну вредност уговора за 106.487,00 

динара без ПДВ-а, односно 127.784,4 динара са ПДВ-ом. Сходно насталој ситуацији, коју 

у време планирања набавке Наручилац није могао да предвиди и на коју није могао да 

утиче, а како количине за које се увећава обима предмета уговора не прелазе 5% од 

укупно уговорене вредности, Наручилац је одлучио да закључи анекс уговора са 

Пружаоцем услуга за горе наведени износ.  

 
 
 

                                                                                                  
                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р 

                                  
                                                                                                    ________________ 

                                                                                                                   Др  Ненад Доловац 


