
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
	Text2: Радетова бр. 31, Сврљиг
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	Text5: – Радови на изградњи приступног пута и електрификацији моста,  ознака и назив из општег речника 45233120 – Радови на изградњи путева, 45231400 – Радови на изградњи електроенергетских водова, 4523113 – Радови на замени цевовода.
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	Text8: Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 538/12-19 од 27.12.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:По предметном уговору у наредном периоду је потребно изводити радове на уградњи бетонских ивичњака на подлози од бетона МБ15 са фуговањем спојница цементним малтером (позиције 9. и 10), уградњи слоја асфалта на делу коловозне конструкције  (позиције 15. и 16.), као и израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала на делу тротоара (позиција 17), као и хидроизолацији моста и изради хабајућег слоја асфалта, полагање кабла ради електрификације моста (позиција 9),а да би се изводили преостали радови неопходно је да ноћна температура не буде нижа од +5 степени , температура подлоге не нижа од  +5 степени и да буде мала влажност ваздуха. С обзиром на то да је почео зимски период са климатским условима који не погодују наведеним врстама радова, Извођач радова је затражио сагласност за обуставу радова и продужетак рока за извођење радова до завршетка зимског периода, односно за 120 календарских дана.Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и да се ради о објективним и промењеним околностима, те се  одобрава  продужење рока за извођење радова за 120 календарских дана, односно рок за извођење радова је 165 календарских дана од дана закључења уговора.Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.


