
 

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-3429/10-16 

ЈНМВ број: II-025/1-16 

Дана: 06.10.2016. 

К о в и н  

 

 

 

 

 На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Назив наручиоца: ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 

Адреса наручиоца: Соње Маринковић 6. Ковин 

Интернет страница наручиоца: http://jpkk.rs 

Враста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

 

Врста предмета: Услуга 

Предмет јавне набавке број II-025/1-16 је услуга реконструкције филтерског постројења  у насељеном месту 

Скореновац 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

51514110 - услуге инсталирања уређаја за филтрирање или пречишћавање воде 

 

Првобитна вредност уговора: 1.478.023,50 без ПДВ-а. 

 

Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје иста и износи 1.478.023,50 динара без ПДВ-а. 

 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у 

којима се налази основ за измену: 

Изабрани понуђач ДОО „Envirotech" Кикинда, по јавној набавци услуге реконструкције 

филтерског постројења  у насељеном месту Скореновац, приликом закључивања Уговора о јавној набавци 

услуга реконструкције филтерског постројења  у насељеном месту Скореновац, обавестио нас је да имајући у 

виду да Наручилац није ни започео извођење грађевинских радова који су предуслов за извршење Уговора, 

којим је предвиђен рок извршења 20 радних дана од дана његовог закључења, промениле су се околности, јер 

време извршења обавезе постаје неизвесно услед кашњења у извођењу предходних радова од стране 

Наручиоца, а Понуђач је одмах након доношења  Одлуке о додели уговора, код својих добављача добара 

резервисао иста, са роком испоруке и роком плаћања предвиђеним уговором, због чега би могао претрпети 

штету исплатом уговорене цене пре реализације својих уговорених обавеза и по том основу потражује уплату 

аванса у висини од 50% од уговорене вредности са ПДВ-ом, како би се избегло наступање евентуалне штете. 

Након провере новонасталих околности у складу са чланом 8. Уговора о набавци услуге број 02-3429/9-16 од 

22.09.2016.године утврђено је да је дошло до промењених околности које отежавају испуњење обавезе 

Понуђача те је Наручилац прихватио нове услове, односно приступило се закључењу Анекса уговора са 

изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

             в.д. директора, 

        Урош Јовановић дипл.инж.арх. 

http://jpkk.rs/

