
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: Општинска управа Бор 
	Text2: Бор, ул. Моше  Пијаде бр.3 
	Text3: www.opstinabor.rs
	Text5: Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за период коришћења добра - 24 месеци             Назив и ознака из Општег речника набавке: Електрична енергија 09310000         -  редни број јавне набавке : ЈН ОУ 16-Д /2017 
	Text6: износ   од 6.250.000,00 динара без ПДВ-а и 7.500.000,00 динара са ПДВ-ом 
	Text7: износ   од 6.250.000,00 динара без ПДВ-а и 7.500.000,00 динара са ПДВ-ом 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
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	Text8: Основ за измену уговора:                У конкурсној документацији предметне јавне набавке(страна 22.) у члану 9. Модела уговора , као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 9.) предвиђено је :               „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса уговорa у складу са важећим прописима о јавним набавкама.              Наручилац може да дозволи  анексирање овог уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, или неке друге објективне околности које наручилац није могао предвидети у моменту закључења овог уговора  или се због којих  не може остварити сврха овог Уговора.               У случају наступања објективних разлога из претходног става, Наручилац ће  са  Добављачем закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115 ЗЈН.“               Објективни разлози за измену уговора:            У  периоду извршења предметног Уговора, Наручиоц је приморан да уведе ново бројило  - ЕД број 22 128 0171878-0,  А-3856522, Р-9075205  у објекту Дом културе ул.Моше Пијаде 19 ,            Туристичка организација «Бор» општине Бор чије су просторије смештене  у згради Дома културе где су и  просторије Борског Округа, користили су заједничко  ЕД бројило на име Борски Округ.  


