
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 Општине Голубац
	Text2: Цара Лазара 1512223 Голубац
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	Text5:   - Санација вишенаменског отвореног спортског террена и летње позорнице у Голупцу ,назив и ознака из ОПН-а: - радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње-  45200000.
	Text6: = 12.997.603,50 динара без ПДВ-а=15.597.123,10 динара са ПДВ-ом.
	Text7: =13.644.631,84 динара без ПДВ-а=16.373.558,20 динара са ПДВ-ом.
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	Text8: Објективни разлози за измену уговора кроз повећање обима предмета набавке извођењем потребних непредвиђених  радова, које је констатовао надзорни орган у грађевинском дневнику  а и за које је наручилац сагласан и који су неопходни да би се остали уговорени радови квалитетно извели, садржани су:  - Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да  наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.- Ови горе наведени радови  престављају повећање обима предмета набавке јер се изводе на истом објекту, а на основу примене члана 9. Посебних узанси о грађењу спадају у непредвиђене радове. Сходна примена  Посебних узанси о грађењу је јасно наведена у конкурсној документацији и у члану 17. Уговора о јавној набавци.-  Чланом 17. Уговора о јавној набавци је предвиђено извођење непредвиђених радова који се уговарају анексом основног уговора а сходно примени Посебних узанси о грађењу.     Како постоје објективни разлози за измену Уговора у погледу непредвиђених радова, односно обима предмета набавке, као битног елемента уговора,  те како су разлози за измену уговора прецизно садржани у конкурсној документацији, уговору и посебним прописима,   потребно је изменити Уговор тако што ће се првобитно уговорена цена радова повећати тако да вредност свих радова који су предмет овог уговора износи =13.644.631,84 динара(тринаестмилионашесточетрдесетчетирихиљадешестотридесетједан динар и 84/100) без ПДВ-а, односно =16.373.558,20 динара (шеснаестмилионатристаседамдесеттрихиљадепетстопедесетосам динара и 20/100)


