
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: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
	Text2: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16  
	Text3: www.imovina.vojvodiina.gov.rs
	Text5: Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница о јавној набавци мале вредности услуга – услуге вештачења, Редни број ЈН МВ ОС 1/2019, у складу са условима и техничком спецификацијом из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга – услуге вештачења, редни број ЈН МВ ОС 1/2019.Назив и ознака из општег речника набавки:71319000 – услуге вештачења
	Text6: Укупна вредност оквирног споразума износи 887.500,00 динара без пореза на додату вредност.
	Text7: Измењена вредност оквирног споразума износи 887.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.065.000,00 динара са порезом на додату вредност.  
	Dropdown1: [Органи државне управе]
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	Text8: Наручилац и Добављач су закључили 7. маја 2019. године Оквирни споразум о јавној набавци мале вредности услуга – услуге вештачења, редни број ОС 1/2019, број 135-404-113/2019. Чланом 3. Оквирног споразума регулисано је да укупна вредност Оквирног споразума износи 887.500,00 динара без пореза на додату вредност.С обзиром да је добављач путем електронске поште доставио Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине Потврду о извршеном евидентирању за порез на додату вредност, односно да је отпочео ПДВ активност 25. новембра 2019. године, коју је издало Министарство финансија, Пореска управа Београд, број РЕГПДВ – 693388, стекли су се услови за примену члана 115. став 2. ЗЈН односно за измену Оквирног споразума.Извод из Оквирног споразума број 135-404-113/2019 од 7. маја 2019. године:                                                                                 Члан 3.Укупна вредност овог оквирног споразума износи 887.500,00 динара без пореза на додату вредност.Јединичне цене услуга које су предмет овог оквирног споразума утврђене су у Понуди Добављача и на основу њих се издају наруџбенице. У јединичне цене су урачунати сви зависни трошкови које Добављач има у реализацији предмета јавне набавке. Уговорне стране су сагласне да ће јединичне цене из Понуде бити фиксне (непроменљиве) током извршења Оквирног споразума и неће подлегати променама ни из каквих разлога.


