
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: Дописом 01.04.2020. године Добављач се обратио Установи Студентски центар „Београд“ са захтевом за продужење рока за завршетак уговореног дела посла који се односи на демонтажу постојећих компресора и уградњу и пуштање у рад испоручених компресора и разводног ормара за електро напајање. Као образложење захтева за продужетак рока за завршетак уговореног посла од минимум 60 дана, Добављач наводи да због проглашења ванредног стања Перионица ради у измењеном режиму, један дан недељно, што није довољно за квалитетно извођење уговорених радоваНаручилац је утврдио да је донета Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29 од 15. марта 2020.) на територији Републике Србије. Донета је и Одлука о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“ број 32 од 16. марта 2020.) док траје опасност од ширења заразне болести COVID - 19.Чланом 133. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 18/2020) став 1. одређено је:  Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине, и  ставом  4. одређено је да  се Уговор неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.Чланом 16. предметног уговора утврђена је примена одредби Закона о облигационим односима за све што уговором није посебно утврђено.


