
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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	Text6:  2.297.136,00 динара без ПДВ-а, односно 2.756.470,20 динара са ПДВ-ом. 
	Text7: првобитна вредност повећана за 114.856,80 динара без ПДВ-а, односно 137.823,51 динара са ПДВ-ом
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	Text12: Интерни број Одлуке о измени уговора је 404-18/18-015, од 18.01.2018.године
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	Text8: Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 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 члана 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.Наручилац је у тачки 2.18. на страни 11 конкурсне документације и у члану 6. модела уговора прецизно навео 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 члана 39. став 1. овог закона.На основу  члана 10. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању из регистра Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 14/16) преузети су у радни однос и запослени из овог јавног предузећа, тако да је настала објективна потреба за повећањем обима предмета набавке због повећања броја запослених која није узета у обзир приликом планирања потреба за 2017. годину.  


