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На основу  члана 172. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 
и 68/2015),члана 115. став 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 
и 14/2015) и члана 23.Статута Градског завод за геронтологију и палијативно збрињавање,Београд, у 
поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала-партија 1,  доносим 

О Д Л У К У 

о измени Уговора о јавној набавци 

 

Мења се Уговор о јавној набавци санитетског и медицинског потрошног материјала-партија 1 бр. 2393/6 
од 08.01.2015.г. закључен између Градског завод за геронтологију и палијативно збрињавање,Београд и 
''Гросис '' д.о.о.  

Првобитна вредност уговора је била 859.467,00 дин.без ПДВ-а, односно 1.021.221,10  дин.са ПДВ-ом . 

Измењена вредност уговора ће бити 952.503,65 дин.без ПДВ-а, односно 1.143.004,38 дин.са ПДВ-ом. 

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога: 

Понуђач ''Гросис '' д.о.о из Ниша, ул. Пантелејска 77 је у складу са чланом 3. Уговора о јавној набавци 
санитетског и медицинског потрошног материјала-партија 1,  упутио наручиоцу Градском заводу за 
геронтологију и палијативно збрињавање,Београд образложен захтев бр. 692/2 од 13.08.2015.г.  са 
приложеним доказом објективног разлога за измену цена и закључење анекса Уговора о јавној набавци 
санитетског и медицинског потрошног материјала-партија 1 бр. 2393/6 од 08.01.2015.г. Наручилац се 
сагласио са наведеним захтевом имајући у виду објективност образложења, хитност потребе за 
санитетским материјалом за лечење и негу пацијента Завода, вредност уговора која је испод процењене 
вредности наведене набавке, расположива новчана средства и уштеду остварену у досадашњој потрошњи 
санитетског материјала по Уговору о јавној набавци санитетског и медицинског потрошног материјала-
партија 1 бр. 2393/6 од 08.01.2015.г.  
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