
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:
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	Text5: Радови на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији, 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.
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	Text8: Извођач радова је дана 07.04.2020. године поднео захтев  број 97 за  продужетак рока за извођење радова по Уговору о извођењу радова на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе, број III 404-217/2019 od 28.11.2019.године,  за 90 календарских дана због ванредних околности, односно скраћења радног времена у току проглашеног ванредног стања. Наручилац је размотрио захтев, затражио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан,  да се у погледу рока за извођење радова ради о објективним околностима, те се  одобрава  продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана.Такође се анексом уговора даје сагласност извођачу радова да се у улици Ставре Партизана и улици Првомајској у Сврљигу уместо асфалтном масом BHNS 16, који је предвиђен предмером, а уз сагласност пројектанта, изведу радови на асфалтирању ових улица асфалтном масом AB 11 и то по истој цени и у истој количини која је дата у предмеру, који  је саставни део уговора.Основ за измену уговора су одредбе члана 6, 15. и 20. Уговора.


