
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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	Text5: Израда пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке рекеОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
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	Text8: Разлог за продужетак рока за израду пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке је дат у Допису Извршиоца услуге од 21.01.2020. године, који је саставни део Одлуке број 3 о измени уговора. Суштина је у томе што је након поплава у Обреновцу, Хидрометеоролошки завод Србије пооштрио критеријуме за прорачун великих вода за око 30%, због чега Извршилац није могао добити сагласност и Водне услове Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ Београд. Након прихватања хидролошке студије рађене према методологији неистражених сливова (према Ранку Жугаљу), за деоницу где је урачунат и слив Расничке реке, Извршилац је добио водне услове за мост у улици Војводе Момчила, и тај Пројекат је завршен и предат Наручиоцу. Након тога се мора урадити хидролошка студија за потез од моста у улици Војводе Момчила до улива у Нишаву са додатним укалкулисањем воде из Костурске реке.


