
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
	Text3: www.svrljig.rs
	Text5: Радови на изградњи моста на Правачкој реци - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 4522110 – Радови на изградњи мостова, 45221220 – Одводни канали и пропусти.
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	Text8: Извођач радова је поднео захтев за одобравање извођења непредвиђених радова у складу са чланом 16. и чланом 20. став 3. тачка 5. Уговора о извођењу радова, број 11/01-20 од 16.01.2020.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге а доставља и преглед радова са предложеним количинама и ценама, и то:Потреба за непредвиђеним радовима је настала због тога што власници парцела не могу да користе своје поседе које се налазе поред постојећег пута између моста на Правачкој реци и пропуста преко Преконошке реке, а Извођач радова за ове радове приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. Ради се о скидању слоја земље (блата) са постојећег пута и одвозу на градску депонију, ваљање постељице до потребне збијености и насипање пута тампонским шљунком и ваљање до потребне збијености у укупној дужини од 48 метара, што даје укупан износ непредвиђених радова од 198.912,00 динара без ПДВ-а, а што у складу са одредбама уговора, не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и да се ради о објективним и промењеним околностима, да су количине тачне и предложене цене у складу са тржишним ценама, те доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке у складу са чланом 115. Закона, тако да измењена вредност уговора износи 12.670.133,60 динара без ПДВ-а.Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.


