
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: Општина Врњачка Бања - Председник општине и Општинско веће
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	Text12: 
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	Text8: Промена других битних елемената уговора о јавној набавци бр. 110-66/20 од 20.03.2020.године  - услова и начина плаћања.Чл. 4. став 2. Уговораo извођењу грађевинских радова на изградњи потпорних зидова у К.О. Вранеши, Ново село и Подунавци, бр. 110-66/20 од 20.03.2020.године гласи:"Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова."  Угвором  о правима и обавезама Канцеларије за управљање  јавним улагањима и Општине Врњачка Бања у реализацији пројекта изградњапотпорних зидова у К.О.Вранеши, Ново Село и Подунавц бр. 110-403/19 од 17.12.2019. дефинисано је  да Канцеларија врши плаћање на рачун јединице локалне самоуправе која, у складу са уговором о јавној набавци врши плаћање извођачу радов... "  Сходно предње наведеном, урађен је Анекс уговора о извођењу грађевинскх радова изградњи потпорних зидова у К.О. Вранеши, Ново село и Подунавци, бр. 110-66/20 од 1105.2020.године :, тако да члан 4. став 2. Уговора мења се и гласи: „Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити на рачун јединице локалне самоуправе која, у складу са овим уговором врши плаћање Извођачу радова, а у складу са навeденим условима из Одељка 4. Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године.“


