
Страна  1 од 2 

 

 
 
На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12), МС-Дирекција за водне 
путеве доноси:  
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о измени уговора о јавној набавци  

 
 
 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Радови - багеровање речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на реци Сави од 
ркм 72 до ркм 104, редни број ЈН  02/11 – 03/2013. 

 
Општи речник набавке: 45112400 – радови на ископавању   
 
Првобитна вредност уговора:  38.366.060,75  динара 
 
Измењена вредност уговора:    11.308.769,25 динара   
 
Објективни разлози за измену уговора, уз увид из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
Уговор о радовима багеровања речног наноса у оквиру редовног одржавања пловног пута на 
реци Сави од ркм 72 до ркм 104 се мења из разлога продужетка рока за завршетак дела 
радова на одређеним критичним деоницама. Уговором је предвиђено да рок за завршетак 
радова багеровања буде 01.децембар 2013.године, али услед дејства више силе, ниског 
водостаја реке Саве, забране рада услед проласка бродова, као и кашњења са почетком 
рада другог багерског каравана, радови предвиђени тендерском документацијом не могу 
бити завршени у уговореном року.  
Изабрани понуђач "РТЦ ЛУКА ЛЕГЕТ“  АД Сремска Митровица обратио се наручиоцу дана 
15.новембра 2013.године, заведено у Дирекцији бр. 14/55-28, са захтевом да му се одобри 
продужетак  рока  до 10 календарских дана, а у циљу завршетка деонице која представља критични 
део за пловидбу.   
Сходно наведеном, Директор Дирекције доноси Одлуку о измени уговора којом се 
продужава рок за делимични завршетак радова до 12.децембра 2013.године и констатује се  
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да није могуће извршити целокупне радове на багеровању речног наноса у оквиру 
редовног одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 102, из разлога што се 
најкасније до 12.децецембра 2013.године мора покренути процедура за плаћање 
уговорених радова, за које се користе средства текуће буџетске резерве, која су решењем 
министра финансија опредељена искључиво за уговорене радове, и иста се не могу 
преносити на наредну буџетску годину, те се из тих разлога, осим до наведеног датума , не 
могу ни померати рокови за завршетак радова, јер опредељена средства нису на 
располагању у наредној буџетској години, а плаћање је могуће извршити само из тих 
средстава. 
Могућност продужетка рока за реализацију набавке је предвиђена анексом уговора, 
чланом 1. и чланом 2. , као и чланом 10 уговора конкурсне документације који гласи. 
„Уколико Извођач радова из објективних разлога не може да заврши уговорене радове из 
члана 1. овог уговора у року утврђеном у члану 9. овог уговора, може тражити продужење 
рока, али не касније од 12. децембра 2013. године,  под условом да свој документовани 
захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, одмах по настанку околности због којих се 
тражи продужење рока. 
 Као објективни разлози за продужење рока сматрају се: 

- екстремно ниски водостаји који у потпуности онемогућавају рад механизације 
- температура нижа од -5° С 
- појава леда на реци Сави 
- магла у трајању више од 3 сата у времену од 8-16ч 
- кварови багера и претоварног постројења чије отклањање траје дуже од три дана 

 
 
Остале информације: 
Поступак доделе уговора за радове на багеровању речног наноса у оквиру редовног 
одржавања пловног пута на реци Сави од ркм 72 до ркм 104, редни број ЈН  02/11 – 03/2013 је 
спроведен у преговарачком поступку са објављивањем по члану 35. став 1. тачка 1., након 
отвореног поступка (19.јула 2013. године), објављен на Порталу управе и на интернет 
страни наручиоца дана 05. септембра 2013.године. 
 
 
 
 
 
        Директор 
 
 
                    Љубиша Михајловић 
 
 

 
 

 
 
 


