
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:

Aleksandar
Sticky Note
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	Text5: Израда пројектно техничке документације, обликована у 7 партија: за партију бр. 5: Израда идејног пројекта за уређење тротоара у ул. Миливоја Манића (од ул. Саве Ковачевића до ул. Српских владара),ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
	Text6: 195.000,00
	Text7: 195.000,00
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Разлог за продужење рока за израду Пројекта је наведен у Захтеву  Извршиоца услуге „Урбополис“ Д.О.О., сопствени заводни број 37-1/2017-2А-1 од 22.06.2018. године који је код Наручиоца заведен под бројем 35-8/2018 од 25.06.2018. године и састоји се у томе што је предмет наведеног Уговора израда идејног решења за добијање локацијских услова и израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење. Имајући у виду сложеност предмета Уговора и обавеза Извршиоца дефинисаних и Пројектним задатком, геодетска снимања локације и израду катастарско-топографског плана, као и ангажовање различитих стручњака за израду свих делова идејног пројекта, као и комуникацију са различитим имаоцима јавних овлашћења за добијање додатних потребних информација, према чијим условима се израђују делови пројекта за грађевинску дозволу, јавила се потреба за продужење уговореног рока из члана 4. и чалана 7. предметног Уговора тако да се продужава првобитно уговорени рок за израду идејног пројекта 20 (максимално 30 дана) од дана потписивања Анекса I Уговора, док уговором дефинисани рок за израду пројекта за извођење остаје непромењен, и продужава период важења уговора до 30.10.2018. године. 


