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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 
 

Услуга – Извођење ремонтних радова на моторном чамцу „СПП XXI“ 
Општи речник набавке: 50244000 – услуга ремонта бродова или чамаца  
 
Првобитна вредност уговора:  11.666.650,00 динара 
 
Измењена вредност уговора:    НЕМА 
 
Објективни разлози за измену уговора, уз увид из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
Уговор о услузи обављања ремонтних радова на моторном чамцу „СПП XXI“ се мења из 
разлога продужетка рока за завршетак радова. Уговором је предвиђено да рок за 
примопредају моторног чамца буде 02.новембар 2013.године, али услед дејства више силе, 
ниског водостаја реке Саве и немогућности спуштања моторног чамца у воду, рок је 
споразумно продужен за 30 (тридесет) календарских дана, јер се по извештају 
Републичкох хидрометеоролошког завода Србије не очекује скори пораст водостаје реке 
Саве, тј. стварање предуслова за спуштање моторног чамца са навоза у воду. 
Могућност продужетка рока за реализацију набавке је предвиђена конкурсном 
документацијом у моделу уговора, члан 7.  који гласи. 
„Уколико Извођач радова из објективних разлога не може да заврши уговорене радове из 
члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока 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: 

- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес,  
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- временске прилике које утичу на извођење радова, а које су изузетно лоше за 
годишње доба у ком се врши ремонт или за које је проглашено ванредно стање,   

- нестанак електричне енергије у бродоградилишту Извођача у времену дужем од    
половине редовног дневног радног времена, а услед престанка испоруке од 
стране надлежне електродистрибуције (осим ако је узрок неплаћање рачуна за 
утрошак електричне енергије), 

- непредвиђени радови, за које Извођач радова приликом давања понуде и 
закључења овог уговора није знао, нити је могао знати да се морају извршити, а 
чија појединачна вредност прелази 2% укупне уговорене цене, 

- водостај који онемогућава рад навоза/дока Извођача, а битно се разликује од 
оног у тренутку давања понуде, односно дугогодишње (30 година) просечне 
вредности за период у коме је предвиђено да се радови изврше, 

- мере државних органа (проглашење ванредног или ратног стања)“. 
 

Изабрани понуђач „Сидро“ д.о.о. Остружница, Београд је поднео захтев за продужетак 
рока за извођење радова на моторном чамцу „СПП XXI“  дана 25.октобра 2013.године, 
заведено у Дирекцији 28.октобра 2013.године под бр. 14/34-7. 
Рок за продужетак уговора тече од дана 25.октобра 2013.године. 
 
Остале информације: 
Поступак доделе уговора за услугу обављања ремонтних радова на моторном чамцу „СПП 
XXI“ је спроведен у отвореном поступку, бр. набавке 03/11-05/2013, објављен на Порталу 
управе и на интернет страни наручиоца дана 24.маја 2013.године. 
 
 
 
 
 
        Директор 
 
 
                    Љубиша Михајловић 
 
 

 
 

 
 
 


