
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: Oпштина  Сокобања- Oпштинска управа оптине Сокобања
	Text2: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
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	Text5: Врста и опис радова:Радови на изградњи II фазе велике сцене Летње позорнице „Врело“ у СокобањиШифра ОРН:  45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смешт...Груби грађевински радове на завршетку II фазе велике сцене летње позорнице "Врело",инсталатерски радови и завршни грађевински радови за довођење целог објекта у функцију.
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	Text8: Чланом 4.  Уговора о извођењу радова Извођач радова сe обавезao да уговорене радове изведе у року од 120 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.Члaном 6. Уговора предвиђено је да 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.Сагласно члану 22. Уговора, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова за 17 дана  због измене документације  и извођења претходних радова услед којих  Извођач радова не може окончати радове по уговору у уговореном року.Чланом 115.  став. 2. ЗЈН предвиђено је да Наручилац, након закључења уговора о јавној набавци може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном документацијом ...


