
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 Дољевац
	Text2: ул. Николе Тесле 121, 18410 Дољевац
	Text3: opstina@opstinadoljevac.rs 
	Text5: Партија 1 ОРН : 452122125 Радови на изградњи базена за пливањеРадови се изводе на комплексу аква парка Дољевац
	Text6: 64.947.562,26  динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 77.937.074,71 динара са обрачунатим  ПДВ-ом.
	Text7: 64.947.562,26  динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 77.937.074,71 динара са обрачунатим  ПДВ-ом.
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: У конкурсној документацији, у обрасцу XI - у моделу уговора за Партију 1. - УГОВОР  О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА „SANDPOOL“ СА ПРАТЕЋИМ (помоћним) ОБЈЕКТОМ У КОМПЛЕКСУ АКВА ПАРКА У ДОЉЕВЦУ у члану 5. став 1., стоји: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шестдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора". У члану 6., ставу 1. истог Уговора стоји: "Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);2. мере предвиђене актима надлежних органа;3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;4. закашњење увођења Извођача радова у посао;5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести." Из наведеног, узимајући у обзир да постоје објективни разлози за измену уговора прописаних чланом 6. и 20. наведеног уговора, као и да постоји правни основ предвиђен у члану 115. Закона о јавним набавкама и чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима, потребно је изменити члан 5. став 1.Уговора о извођењу грађевинских радова на изградњи базена „SANDPOOL’’ са пратећим (помоћним) објектом у комплексу Аква парка у Дољевцу број 404-2-33/2017-05 од 24.04.2017.године који гласи: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шестдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора", тако да измењен члан 5. став 1. Уговора гласи:  „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе најкасније до 23.јула 2017.године, према динамичком плану, који је саставни део Уговора“.Измена и допуна, не односи се на уговорену вредност Уговора.


