
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: ЈКП "Горњи Милановац"
	Text2: ул.Војводе Мишића бр.2332300 Горњи Милановац
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	Text5: Поправка дела приступног пута за депонију "Вујан"; место извршења: село Семедраж, Горњи Милановац назив и ознака из општег речника набавке: Радови на поплочавању и асфалтирању површина - 45233222
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	Text8: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за вишком радова, како је и наведено у образложењу надзорног органа.Наиме, Основни уговор бр. 3193  о извођењу радова на поправци дела приступног пута за депонију "Вујан" закључен је 08.06.2016. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и  групе понуђача, чији је овлашћени члан „Изотекс“ д.о.о. Београд .Члан 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/15) дозвољава промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У Моделу уговора, као делу конкурсне документације за јавну набавку бр. 04/2016, као и Уговору о извођењу радова на поправци дела приступног пута за депонију „Вујан“ бр. 3193  закључен  08.06.2016. године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке, чланом 14.  Уређени су вишкови радова.У члану 14 основног уговора, наведено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагланости од стране наручиоца , закључиће се Анекс овог уговора, уз претнодну измену уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама. Наиме, дана 27.07.2016. године, извештајем о вишковима радова бр.491/16 ЈКП „Горњи Милановац“   обратио се извођач радова  на поправци дела приступног пута за депонију «Вујан» - „Изотекс“ д.о.о. Београд. У извештају се предлаже уговарање вишка радова због неслагања уговорених и стварно потребних количина радова. Са наводима у поменутом извештају сагласан је и надзорни орган.


