
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
	Text3: www.golubac.org.rs
	Text5:  - Израда расвете на шетно-бициклистичкој стази Винци - Голубац, деоница 3,назив и ознака из ОПН-а: - расветна опрема и електричне светиљке -  31500000.
	Text6: =1.968.800,00 динара без ПДВ-а=2.362.560,00 динара са ПДВ-ом.
	Text7: =2.164.830,00 динара без ПДВ-а=2.597.796,00 динара са ПДВ-ом.
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	Text12: 
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	Text8: Објективни разлози за измену уговора кроз вишкове или мањкове радова као и 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 сви уговорени радови квалитетно извели, садржани су: - Чланом 115. ставовима  1. и 3. ЗЈН-а предвиђено повећање обима предмета набавке до 5%  као и извођење вишкова радова , уколико су исти уговоррени. - Чланом 15. Уговора за извођење предметних радова уговорена је могућност извођења вишкова радова а по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу ( "Сл. лист СФРЈ" бр. 18/77) - Чланом 16.Уговора за извођење предметних радова уговорена је могућност извођења непредвиђених радова уз сагласност надзорног органа.  Како постоје објективни разлози за измену Уговора у погледу непредвиђених радова, односно обима предмета набавке и вишкова радова,  као битних елемената 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 сада износи =2.164.830,00 динара(двамилионастошездесетчетирихиљадеосамстотридесетдинара и 00/100) без ПДВ-а, односно =2.597.796,00динара (двамилионапетстодеведесетседанхиљадаседамстодеведесетшестдинара и 00/100) са ПДВ-ом.


