
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: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за ветерину
	Text2: Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд
	Text3: www.vet.minpolj.gov.rs
	Text5: Јавна набавка услуга –сервисирања и одржавање службених возила са уградњом резервних делова , број јавне набавке ЈН O-02/2019Ознака предмета из општег речника набавки јe:50000000
	Text6: 8.333.333,33 динара без ПДВ
	Text7: 8.750.000,00 динара без ПДВ
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: ЈН O-02/2019
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитног закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).	Обзиром да је прописано да се вредност првобитно закљученог уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности конкретног уговора, а имајући у виду да је набавка предметних услуга неопходна ради обављања редовних послова Наручиоца као и услед ванредних околности узрокованих појавом болести Афричка куга свиња која је повећала потрошњу предметних услуга и да су финансијска средства током трајања уговора за то обезбеђена у складу са Законом о буџету Републике  Србије за 2020. годину („Службени гласник РС” број 84/19), на разделу 24, глава 24.2, функција 760 – здравство некласификовано на другом месту, извор 01, програмска активност 0004, економска класификација 425211, Наручилац ће изменом уговора повећати првобитну укупну вредност уговора за 416.667,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност ради обезбеђивања континуираног обављања послова Одељења ветеринарске инспекције а до окончања новог поступка јавне набавке.


