
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: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић
	Text2: Палић, Кањишки пут 17а, 
	Text3: http://www.park-palic.rs
	Text5: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Концерт Јелене Томашевић на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“ редни број ЈН/У/12/2019. Назив и ознака из општег речника: Уметничке услуге – 92312000).
	Text6: 591.206,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: 591.206,00 динара без ПДВ-а.
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text12: Уговор број 894/2019 од 22.07.2019.године између ДОО "Парк Палић" и Данијела Љешић ПР„OPTIMA FIDE“ се мења услед наступања непредвиђених околности, објективних разлога - неповољних временских услова најављених за 10.08.2019. године, без новог поступка јавне набавке у складу са законом о јавним набавкама јер су испуњени следећи услови: до потребе за изменом дошло је због околности које наручилац није могао предвидети, изменом се не мења природа уговора, не постоји повећање цене вредности првобитног уговора, нити место извршења истог, чак ни сатница,  једина измена је промена датума извршења, те ће уместо 10.08.2019 нови датум одржавања бити 02.09.2019.године.
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Према одредбама члана 7. уговора о извршењу услуге број 894/2019 од дана 22.07.2019.године, предвиђено је да у случају више силе ( болест, саобраћајни удес, прекид саобраћаја и др), према налазима надлежних служби, која би проузроковала отказивање концерта, потписници  уговора ће договорити нови термин одржавања концерта који одговара обема уговорним странама, а ако то није могуће, уговорне стране се разрешавају обавеза из уговора, а сваки уговарач сноси до тада учињене трошковa.


