
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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	Text8: Вишкови добара односе се на набавку два додатна стартна места, позиција из структуре цене са описом и спецификацијом: 1.5. Стартно место за олимпијски базен. По спецификацији је било предвиђено 7 стартних места, а у базену има 9 стаза па је неопходно набавити благовремено још два стартна места што ће омогућити потпуну функционалност базена и допринети безбедности пливача. Ненабављањем два додатна старта места постојао би ризик проклизавања пливача и евентуалних повреда. На овај начин ће градски базен бити у потпуности опремљен за организацију пливачких такмичења.  Чланом 11. Уговора, који је као модел био саставни део конкурсне документације, прописано је да Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим добара која су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима добара не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове добара уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). Ако вредност повећаног обима добара прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 


