
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

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


	Text1: Општинска управа
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	Text8: Извођач радова је дана 18.03.2019.године доставио захтев за продужетак рока за извођење радова бр. 69/03-19 од 18.03.2019.године, као и допунску понуду број 30-03-3 од 18.03.2019.године у износу од 175.783,00 динара без ПДВ-а, којим тражи од наручиоца продужење рока за извођење радова због непредвиђених радова којима се повећава обим радова који су предмет уговора, што је последица околности уочених накнадно,  а без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Стручни надзор је дао своје мишљење о оправданости захтева и предложио да се одобри извођење радова и продужење рока у трајању од 10 календарских дана, односно до 04.04.2019.године., што је наручилац и прихватио. Основ за прихватање налази се у члану  6. став 1. тачка 5. уговора о извођењу радова, где је као  разлог због кога се може захтевати продужење рока наведено: " Члан 6. Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);2) мере предвиђене актима надлежних органа;3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;4) закашњење увођења Извођача радова у посао; 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.Чланом 20. и 21. Уговора о извођењу радова предвиђено је:"Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком; 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.Члан 21.У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. "


