
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: Одлука о измени уговора донета је јер се појавила потреба за продужетком рока за извођење радова, како је и наведено у  захтеву извођача радова бр.8194 од 25.12.2017.г. са чиме се сагласио  надзорни орган.Наиме, Основни уговор бр.7100  о извођењу браварских радова и спољних веза на резервоару "Мајдан" са доградњом водовода у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник"  закључен је 24.11.2017. године између  ЈКП "Горњи Милановац " и предузећа  "Свин" д.о.о. Горњи Милановац.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 члану 6. основног уговора, наведено је да извођач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом.  Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.Наиме, извођач радова „Свин“ д.о.о. обратио се ЈКП „Горњи Милановац“ дописом бр. 8194 од 25.12.2017.г (заведено код наручиоца), односно бр.913 од 25.12.2017.г. (заведено код извођача) у коме захтева продужетак рока за извођење радова, са чиме се Надзорни орган сагласио. Наиме, како радови из претходне фазе на изградњи резервоара «Мајдан» и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру водоводног система «Горњи Милановац – Рудник» нису завршени, а извођење браварских радова и спољних веза на резервоару «Мајдан» је технолошки условљено завршетком тих радова указала се оправдана потреба за продужетком рока за извођење радова. Наставак радова биће уписан у грађевински дневник. Рок за извођење преосталих радова је 25 календарских дана од дана наставка радова.Обзиром на то да рок за извођење радова спада у битне елементе уговора,  ЈКП "Горњи Милановац" је донело је  одлуку о измени уговора.


