
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: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
	Text2: Панчево, Змај Јовe Joвановића бр. 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Text5: ЈН A29/2016 - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву.Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву обухвата замену дотрајалих инсталација водовода, канализације, замену дотрајале столарије, израду нове керамике и постављање нових санитарија, као и пратеће зидарске, монтерске и бетонске радове.Место извођења радова: ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.
	Text6: 539.961,50 динара без пореза на додату вредност , односно 647.953,80 динара са порезом на додату вредност 
	Text7: 514.474,00 динара без пореза на додату вредност , односно 617.368,80 динара са порезом на додату вредност 
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: /
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Мења се у ставу 1. члана 3. основног уговора, у погледу вредности радова.Како ду укупни мањкови радова по позицијама већи од укупних вишкова радова по позицијама, укупна уговорена вредност радова по окончаној ситуацији се умањујњ та 25.487,50 дибара без пдв-а односно 30.585,00 динара са пдв-ом, колико износи разлика између мањкова радова по позицијама и вишкова радова по позицијама.


