
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:
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	Text8: Према спецификацији материјала – количини роба, достављеној од стране Комисије за избор корисника за побољшање услова становања, овој служби ради покретања јавне набавке, а на основу Јавног позива од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије где је било предвиђено  укупно 5.500.000,00 динара са ПДВ-ом, односно по 550.000,00 динара за осам Корисника и по 275.000,00 динара  за четири Корисника, покренут је поступак јавне набавке грађевинског материјала.  У предметном поступку јавне набавке, на основу понуде Понуђача „УННА“ д.о.о. АПАТИН, првобитни износ Уговора, био је 4.131.982,64 динара без ПДВ-а, односно 4.958.379,17 динара са ПДВ-ом.Како је према члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама, дозвољено повећање обима предмета јавне набавке, узимајући у обзир потребе Корисника за побољшање услова становања, које далеко прелазе одобрена средства, планирано је повећање количина роба у износу од 278.621,88 динара са ПДВ-ом и смањење количине робе   у износу од 32.081,72 динара  са ПДВ-ом, с циљем утрошка добијених средстава од стране Комесаријата и усклађивања износа појединачних пакета по Кориснику која су лимитирана по Кориснику Јавним позивом за избор корисника за доделу помоћи за решавање  стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на подручју општине Апатин број: 404-285/2019-II од 20.05.2019. године   и Одлуком о додели помоћи избеглицама за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала на територији општине Апатин број: 404-285/2019-II од 15.11.2019. године, а у складу с ценама по врсти роба која се набављају на основу понуде понуђача УННА Д.О.О. Разлика вредности Уговора  у односу на првобитни закључени Уговор  износи 205.450,13 динара без ПДВ-а односно 246.540,16 динара са ПДВ-ом.


