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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-94/14-01 
Датум: 11.06.2014. године 
Ч а ј е т и н а 
 
 
Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНВВ 20/14 Изградња путева и улица на територији 
општине Чајетина: 
Мења се конкурсна документација на страни 5 у делу Додатни услови. Уместо раније 
прецизираних додатних услова:“ Додатни услови: 

 Финансијским капацитетом: да је у последњих 5 (пет) година извршио сличне радове у 
вредности најмање 100.000.000,00 динара, што доказује овереним потврдама инвеститора о 
успешно спроведеним радовима. 

  Кадровским: да има најмање 40 стално запослених радника ( доказ М-образац) од којих 
најмање три инжењера са грађевинском лиценцом 415, као доказ приложити лиценцу и важећу 
потврду о чланству у ИКС, копију обрасца о пријави радника. 

  техничким капацитетом: да поседује у власништву механизацију потребну за извођење 
радова – један булдозер, утоваривач, 2 багера, 2 ваљак за тампон, 4 ваљка за асфалт, 2 
финишера за асфалт, цистерну за воду, 3 камиона кипера, аутомиксер, асфалтну базу (са 
атестом о исправности) удаљености до 40 km, бетонска база удаљености до 30 km. 
Власништво над наведеним машинама се доказује пописном листом за 2013. или приложеним 
рачуном уколико је машина купљена у овој години и копије саобраћајних дозвола за сваку 
машину. За асфалтну и бетонску базу прилаже се доказ о власништву или уговор о закупу и  
доказ о локацији.  Удаљеност асфалтне и бетонске базе рачуна се од зграде Општине Чајетина, 
која се налази на адреси Ул. Александра Карађорђевића број 28. (конкретно од табле са 
натписом „Општина Чајетина“).  

Након измене гласи: :“ Додатни услови: 
 Финансијским капацитетом: да је у последњих 5 (пет) година извршио сличне радове у 

вредности најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, што доказује овереним потврдама 
инвеститора о успешно спроведеним радовима. 

  Кадровским: да има најмање 40 стално запослених радника ( доказ М-образац) од којих 
најмање три инжењера са грађевинском лиценцом 415, као доказ приложити лиценцу и важећу 
потврду о чланству у ИКС, копију обрасца о пријави радника. 
 техничким капацитетом: да поседује у власништву механизацију потребну за извођење 
радова – један булдозер, утоваривач, 2 багера, 2 ваљак за тампон, 4 ваљка за асфалт, 2 
финишера за асфалт, цистерну за воду, 3 камиона кипера, аутомиксер, асфалтну базу (са 
атестом о исправности), бетонску базу. Власништво над наведеним машинама се доказује 
пописном листом за 2013. или приложеним рачуном уколико је машина купљена у овој години и 
копије саобраћајних дозвола за сваку машину. За асфалтну и бетонску базу прилаже се доказ о 
власништву или уговор о закупу и  доказ о локацији.  Удаљеност асфалтне и бетонске базе 
рачуна се од зграде Општине Чајетина, која се налази на адреси Ул. Александра Карађорђевића 
број 28. (конкретно од табле са натписом „Општина Чајетина“). 
 

 услови у погледу заштите зивотне средине: да ради у складу са стардандом ISO 14001 у 
погледу заштите животне средине, и као доказ прилаже наведени стандард. 
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Мења се конкурсна документација на страни 12 у делу Средства финансијског обезбеђења . 
Уместо раније:“ Наручилац захтева да понуђач достави: 
 
 Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и “по виђењу”, на име 
доброг извршења посла, која ће трајати 2 (две) године од испостављања окончане ситуације 
потписане од стране Надзорног органа. 
 Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из уговора извршава у складу са уговором. 
 Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама уговора, Купац ће уновчити средство 
финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла.“ 

Мења се па гласи: „Испоручилац уз понуду прилаже средства финансијског обезбеђења, којим 

обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства  финансијског 

обезбеђења понуђач подноси банкарске гаранције на начин предвиђен у конкурсној документацији. 

Испоручилац је  у обавези да Наручиоцу достави следеће банкарске гаранције: 

         Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, 

безусловну, без права протеста и на први позив наплативу, у висини од 5% од укупно понуђене 

цене. Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да важи најмање колико и важење понуде. 

Наручилац ће наплатити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија у року који одреди наручилац не 

потпише уговор о јавној набавци; 

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у 

року утврђеног конкурсном документацијом. 

  

      За добро извршење посла Испоручилац је дужан да, у корист Наручиоца, обезбеди неопозиву, 

безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату од своје пословне банке, 

прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% уговорене вредности увећане за износ ПДВ-а. 

  

Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека уговореног 

рока за извршење обавезе. 

  

Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана 

потписивања овог Уговора. 

  

    За отклањање грешака у гарантном року Испоручилац је дужан, да у корист Наручиоца по овом 

Уговору обезбеди неопозиву, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату 

од своје пословне банке, прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% уговорене вредности увећане 

за износ ПДВ-а. Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим 

од истека гарантног рока (гарантни рок је 5 година од дана окончања конкретног посла). 
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Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, најкасније 15 

дана пре истека рока за извршење уговорне обавезе (односно потписивања Записника и Окончане 

ситуације). 

  

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , мора се 

продужити рок важности банкарских гаранција. 

 

 Мења се критеријум за доделу уговора и уместо критеријума „економски најповољнија понуда“ 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ а рок за 

извођење радова је 90 радних дана од дана потписивања Уговора. 
Гарантни рок за радове на асфалтирању наведених путева је 5 година од дана потписивања 
окончане ситуације. 
Напомена: Код сваке локације Наручилац ће на самом Налогу прецизирати која је то потребна 
збијеност јаловине и тампона изражена у Pa. 
 
Мења се Модел уговора, те нови модел уговора дајемо у целости. 

 
Измене и допуне Конкурсне документације након објаве постају саставни део  Конкурсне 
документације објављене на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Општине Чајетина дана 
07.05.2014. године. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Број: 404-94- /14-01 

Датум: 
Ч а ј е т и н а 

   У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )                 
                                         о радовима на изградњи путева и улица 
                                      у отвореном  поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-р  20/14  
                                            
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина (у даљем тексту Наручилац) 

                                    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 
                                    Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 

                                                  које заступа Председник Општине 
         Милан Стаматовић 
                            и 
                                               ____________________________( у даљем тексту Понуђач ) 
                                                  ул. ________________________________________________, 
                                               Мат. број____________________, ПИБ __________________, 
                                               које заступа директор_______________________________ 
       и           __________________________( у даљем тексту Подизвађач) ) 
                                                  ул. ________________________________________________, 
                                               Мат. број____________________, ПИБ __________________, 
                                               које заступа директор_______________________________ 
                                 (ако наступа са подизвођачима уписати назив подизвођача и попунити податке). 
                  
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:      Радови на изградњи путева и улица на територији Општине  
                                    Чајетина на основу спроведеног отвореног  поступка јавне набавке  
                                    вредности  ЈНВВ-р  20/14 ,  а све према понуди   изабраног понуђача.                                                      
        
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-р  20/14 Набавка 
радова на изградњи путева и улица на територији Општине Чајетина , Понуђач 
____________________________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  
да изврши радове и набави потребна добра,  све у складу са техничком спецификацијом  које је  
саставни део овог уговора, према условима који су одређени конкурсном документацијом и 
прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____._____.2014. године, заведеној код Наручиоца 
под бројем ______ од _____. _____.2014. године, а која је саставни део овог уговора.  
 

Члан 1.  
 Наручилац се обавезује да на име извршених радова исплати износ 
од________________________ РСД-а без ПДВ-а, ____________________ РСД-а са ПДВ-ом. Понуђена 
цена даје се као фиксна за период важења Уговора. У току извођења радова  може доћи до промена 
количина уграђеног материјала или обима радова, те у случају непредвиђених околности, а уз 
сагласности са надзорним органом Наручиоца могу се одобрити додатне количине материјала као и 
радова у износу до највише од 10% од вредности уговора. 
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Члан 2.  

 Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна или 
ситуације на архиву Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је 
оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора. 
 

Члан 3. 
Понуђач је дужан  да наведене радове  обавља континуирано у складу са правилима струке и 

захтевима Наручиоца. Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року 90 радних дана  од 
дана увођења у посао. Понуђач је дужан одмах након потписивања уговора да приступи извођењу 
радова. Уколико Понуђач премаши рок који је одређен за извршење радова, Наручилац ће 
активирати банкарску гаранцију дату на име доброг извршења посла. 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Гарантни рок на изведене радове 
на асфалтирању путева и улица је 5 година и почиње да тече од дана потписивања окончане 
ситуације. У гарантном року Понуђач је дужан да отклони све недостатке уочене на путним 
правцима. 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави Извршиоцу у писаној 

форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана, отклони недостатке. 
У случају неажурног обављања преузетих обавеза и смањеног квалитета изведених радова, а на 
основу писаног Извештаја надзорног органа Наручилац ће активирати банкарску гаранцију дату на 
име доброг извршења посла. 

 Члан 5.      
 Након  завршетка  уговорених  радова,  а по  позиву  извођача  радова, Наручилац посла ће 
извршити пријем радова и о томе сачинити записник. 

 Члан 6. 

 За добро извршење посла Испоручилац је дужан да, у корист Наручиоца, обезбеди неопозиву, 

безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату од своје пословне банке, 

прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% уговорене вредности увећане за износ ПДВ-а. 

Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека уговореног 

рока за извршење обавезе. 

Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана 

потписивања овог Уговора. Уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла на начин и у року утврђеног конкурсном документацијом, Наручилац ће наплатити 

гаранцију дату на име озбиљности понуде.  

    За отклањање грешака у гарантном року Испоручилац је дужан, да у корист Наручиоца по овом 

Уговору обезбеди неопозиву, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату 

од своје пословне банке, прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% уговорене вредности увећане 

за износ ПДВ-а. Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим 

од истека гарантног рока (гарантни рок је 5 година од дана окончања конкретног посла). 

Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, најкасније 15 

дана пре истека рока за извршење уговорне обавезе (односно потписивања Записника и Окончане 

ситуације). Уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
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гарантном року на начин и у року утврђеног конкурсном документацијом, Наручилац ће наплатити 

гаранцију дату на име доброг извшења посла. 

  Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , мора се 

продужити рок важности банкарских гаранција. 

 
 

Члан 7. 
 Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  

Члан 8. 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 

Члан 9 
 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. 
 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 
        Члан 10. 
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до истека рока предвиђеног за 
извршење радова, односно наредних годину дана, односно до утрошка предвиђених финансијских 
средстава. 

Члан 11. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 
(два) примерка. 

     ЗА ИСПОРУЧИОЦА ,  
 

 
____________________ 

 

         За Наручиоца,                                                                                            
     Председник Општине 
     Милан Стаматовић 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 


