
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Број:404-58/13-02 

12. септембар 2013. године; 

Ч а ј е т и н а  

 

 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНВВ 65/13,  

ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА ПРЕПУМПАВАЊЕ „ЗОВА“ 

 

 

  

 

 Поштовани, приликом сачињавања конкурсне документације за јавну набавку ЈНВВ 

65/13, Изградња станице за препумпавање „Зова“, дошло је до грешака техничке природе, па 

их овом приликом исправљамо. 

 

 Наиме, при изради понуде потребно је уместо првобитног користити модел уговора 

који се налази у прилогу; 

 Уместо изјаве о банкарској гаранцији из тачке XI Конкурсне документације, као 

финансијска гаранција приложиће се меница за повраћај авансне уплате (ако је тражен аванс 

у понуди), и то само од стране изабраног понуђача, у моменту потписивања уговора.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ   УГОВОРА 

 

 

 

Дефиниције из модела уговора : 

 

      

    1.1.'' Наручилац'' је: Општина Чајетина. 

     1.2. ''Финансијер '' је: Општина Чајетина. 

     1.3. ''Извршилац '' је : Понуђач  чију је понуду наручилац прихватио и  

              одобрио за реализацију услуга. 

1.4. ''Надзорни орган '' је: овлашћено лице   од стране наручиоца за 

надгледање       извршења услуга. 

1.5. ''Радови'' су: 

све оно што је наведено у опису предмера у одељку VI конкурсне 

документације.  

1.6. ''Конкурсна   документација '' је: комплет аката  са одговарајућим 

упуствима који се достављају понуђачу  на основу којих он може да 

припреми исправну понуду. 

1.7. ''Техничка документација''су: опис и  предмер потребних услуга који 

су предмет ове набавке.. 

1.8. ''Јединична цена'' је: цена јединичне мере у предмеру и предрачуну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                             

ОПШТИНАЧАЈЕТИНА                                                                                                                                                                                                                                       

Број: 404-58/13-02                                                                                                                             

Датум :              . 2013.године 

Ч  А  Ј  Е  Т  И  Н  А                                                                                                                               

                                                                                                                      

 

На основу  спроведеног отвореног поступка јавне набавке, ЈНВВ. број 

65/13 и  Одлуке наручиоца  о избору најповољније понуде бр. 404-58/13-02  од 

_________.2013.године, дана ____________закључује се  

 

У  Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

ИЗМЕЂУ: 

 

1.ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА, ул. Александра Карађорђевића број 28, коју 

заступа председник општине, Милан Стаматовић (даље: н  а  р  у  ч  и  л  а  ц) с   

једне стране  и  

2. __________________________________________________________________   

_____________________________пиб_____________________мат,бр.______ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________(даље: и з в о ђ а ч   ) с друге стране.                                              

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде  са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 

понуђача  односно сви подизвођачи 

 

 

 



 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора су радови на изградњи станице за препумпавање 

канализације „Зова“, наведени  у делу VI конкурсне документације у складу са 

тренутно важећим стандардима и прописима.Технички детаљи планираних 

радова  су побројани  у предмеру  и  техничкој документацији, која је дата у 

конкурсној документацији, а која чини саставни део уговора. 

Наручилац   је припремио  конкурсну  документацију,која је прихваћена од 

стране представника извођача радова, у којима су  детаљно дефинисани сви 

неопходни радови, стандарди, и прописи који се на њих примењују. 

                                                             Члан 2. 

Наручилац поверава  извођачу радова да изведе радове које су предмет овог 

уговора у свему према конкурсној документацији наручиоца, на основу  којe је 

сачињен јавни позив ЈНВВ број 65/13  објављен на Порталу јавних набавки дана 

________, и понуди  извођача број _________ од_______.године која је код 

наручиоца заведена под бројем: 404-58 /13-02 од  _______2013.године, што све 

чини саставни део овог уговора 

Извођач радова прихвата и обавезује се да реализацију свих радова  који су 

предмет овог уговора изведе у складу са условима из конкурсне документације 

ближе описаним у члану 1.овог уговора и у складу  са датом понудом, у року од 

_______________________. 

Извођач радова се обавезује да изведе све радове у  целости према одобреном 

пројекту, техничким прописима и у складу са важећим стандардима за  радове 

који су предмет овог уговора, сходно датој понуди  и према опису  који је 

саставни део конкурсне документације ближе описане у члану 1.овог уговора.  

                                                        Члан 3. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју  страна. 

Извођач радова се обавезује да ће реализовати све радове  у складу са овим 

уговором у временском року одређеном овим уговором. 

Извођач радова   н и ј е  овлашћен да мења  програм и предмер  радова  без 

претходне сагласности наручиоца . 

 

Извођач  даје гаранцију да ће све уговорне обавезе бити урађене квалитетно у 

складу са прописима и нормама за ту врсту  радова. 



Извођач радова   гарантује да ће од почетка извођења радова па до предаје  

наручиоцу осигурати и заштити извршене радове, опрему и материјале од свих 

врста оштећења, пропадања или разарања. 

Извођач гарантује да ће прибавити све потребне атесте и сертификате  за 

све врсте радова од надлежних институција по важећим законима.                    

                                                                 Члан 4. 

У складу са понудом  извођача радова чији број и датум су наведени у члану 1. 

овог уговора и која је саставни део уговора, накнада- ц е н а  за извршење 

уговорених радова износи________________ д и н а р а                       (словима:                                

), без урачунатог ПДВ, а са урачунатим ПДВ-ом ______________________. 

                                                              Члан  5. 

Наручилац радова ће уговорену цену платити: __________ авансно, а 

остатак након извршених радова, по испостављеним привременим и 

окончаним ситуацијама, а након издавања потврде о преузимању 

извршених радова. 

 Извођач радова ће наручиоцу  достављати привремене и окончане 

ситуације уредно оверене од стране стручне службе  наручиоца  и 

надзорног органа. 

Сва плаћања ће бити извршена жирално на рачун  извођача радова на 

основу привремених ситуација а које ће бити урађене на основу 

процењеног степена извођења радова.Уколико не буде спорних ставки, 

наручилац  ће плаћање извршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од 

пријема  уредно оверене ситуације. 

Наручилац задржава право да регулише динамику радова. 

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора 

достави потписану и оверену менивцу за повраћај авансне уплате у случају 

неизвршења посла. 

Наручилац се обавезује да сва плаћања   по овом уговору врши на текући 

рачун извођача радова број: ______________________  који се води код 

банке________________   

Члан 6 

 

Извођач радова прихвата да започне са извођењем радова одмах по 

потписивању уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана од дана 

потписивања уговора.  

 

Дужност извођача радова  је да обавести наручиоца  о свим непредвиђеним 

околностима и случајевима, који би могли да ометају извођење радова у 



остављеном року. Извођач ће  обавестити наручиоца  писменим путем 

најкасније 48 сати након појаве такве непредвиђене околности,како би 

наручилац  узео у обзир могућност  продужетка временског рока наведеног у 

уговору. 

 

Наручилац   неће сносити одговорност уколико одлучи да не продужи или не 

буде у могућности да продужи временски  рок наведен у уговору. 

 

Извођач ће писменим путем обавестити наручиоца о завршетку радова. Сходно 

томе, надзорни орган  спровешће процедуру техничке контроле изведених 

радова. Након званичног признања надзорног органа извођач  и инвеститор ће 

припремити и потписати потврду о преузимању изведених радова чиме се стичу 

услови за наплату окончане ситуације. 

Уколико та процена покаже да  радови нису изведени на  задовољавајући  

начин, дужност извођача радова је да без одлагања приступи поправци. 

Члан 7. 

                                                                         

Одмах по потписивању овог уговора извођач радова  ће званично именовати  

одговорно  лице које ће руководити уговореним радовима  и о томе писменим 

путем обавестити наручиоца.  

Наручилац радова ће именовати лице задужено за надзор над извођењем 

уговорених радова и о томе писменим путем обавестити извођача. Извођач 

радова се обавезује да сарађује са надзорним органом наручиоца . 

Извођач радова ће поступати  искључиво по налозима наручиоца. Све 

инструкције од надзорног органа, које прозрокују допунске трошкове мора 

потврдити наручилац у писаној форми. 

Сви радови биће изведени  у складу са овим уговором, техничком документа-  

цијом и инструкцијама наручиоца, у складу са законом одређеним стандардима, 

прописима  и нормама које се односе на квалитет за ову врсту радова. 

Уколико извођач радова не поступи према инструкцијама наручиоца да замени  

или отклони недостатке за које се утврди да су  испод уговорених стандарда 

или да побољша квалитет изведених радова у року датом од стране наручиоца, 

наручилац може да ангажује другог извођача радова,  уз претходно писмено 

обавештење извођачу. Трошкови настали као резултат оваквог поступка ће се 

одбити од износа које наручилац дугује извођачу. 

 

                                                                  Члан 8. 

 

Као услов за увођење извођача  у посао је обезбеђење  неопходних услова од 

стране наручиоца. 

Наручилац неће сносити одговорност уколико активност извођача радова почне 



без прибављених сагласности, одобрења и законом прописаних дозвола. 

 

Члан  9. 

 

Уговорне стране ће сву комуникацију обављати искључиво писменим путем и 

само онда када дописе шаљу овлашћени представници уговорних страна. 

Члан   10. 

 

Како би се испуниле све обавезе овог уговора, извођач је  дужан да ангажује 

особље које је  адекватно квалификовано, стручно и има искуства у  извођењу 

радова који су предмет овог уговора  у складу са важећим законским 

прописима. 

  

Извођач радова је дужан да води сву документацију( у складу са законским 

прописима који се примењују на овакву врсту радова) као што су: 

• дневник изведених радова за сваки радни дан, 

• предмер и предрачун изведених радова, 

• и др. 

Члан 11 

 

Наручилац  мора одмах бити обавештен о свим околностима које би на било 

који начин могле променити, циљ, спецификацију или програм извођења 

радова, а сви радови који су    везани  за ту околност се обустављају док 

наручилац   не  одлучи како ће наставити. 

Извођач је обавезан да се консултује са наручиоцем  и прибави одобрење за све 

промене у условима и одредбама, спецификацијама, пољу  деловања или 

програму извођења радова из   уговорне документације 

Извођач радова нема право да изведе никакве додатне или допунске радове без 

писмене сагласности наручиоца. 

Дозвољено је пребацивање средстава из једне  врсте радова   у другу , унутар 

уговора али само тамо где постоји писмено одобрење надзора и наручиоца, 

издато пре почетка извођења радова на које се такво пребацивање односи. 

 

Члан  12. 

  

Уколико се не добије сагласност надлежних органа на ослобађање од плаћања 

пореза и дажбина оне падају на терет наручиоца. 

 

Члан  13. 

 

Извођач радова ће  изводити радове у складу са свим одредбама закона, 

законских инструмената, одредби  или наређења које се односе  на радове који  



су предмет овог уговора (у даљем тексту: законска регулатива) и платиће све 

трошкове и издатке у вези  са радовима  које врши и на које га закон обавезује. 

Уколико извођач радова установи  разлике између законских регулатива и 

уговора или између законских регулатива и  упутстава наручиоца одмах ће о 

установљеним  разликама писменим путем обавестити наручиоца. 

 

Члан 14. 
 

Све ризике извођења радова сноси извођач. 

Током реализације свих  радова, извођач се обавезује да обезбеди све неопходне 

и  обавезне мере предострожности  у циљу заштите радника, машина, опреме, 

материјала и трећих лица. 

Наручилац неће прихватити никакве обавезе у случају оштећења, пљачке или 

било којих других штета материјала, опреме  и машина који су власништво 

извођача. 

Наручилац није у обавези да изврши накнаду штете дуговања или потраживања 

трећој страни, коју захтева извођач, физичко или правно лице за случај да је 

унајмљено од стране извођача да  изводи радове или неке од радова који су 

предмет овог уговора.  

Наручилац није у обавези да изврши надокнаду штете у случају смрти или 

повреде радника  или било које друге особе укључене у извођење радова, као ни 

штете која је могла настати као последица ризика на раду и свих других ризика 

којима су радници и друге особе изложене. 

 

                                                              Члан 15. 

 

У складу са регулативом  финансијских институција, извођач ће омогућити 

финансијској  инспекцији или  било ком другом општинском финансијском 

органу увид у рачуне ради њихове провере као и могућност процене наручиоца  

у циљу процењивања резултата  изведених радова  пружајући им све потребне 

информације које се тичу радова и омогућиће им   приступ  терену на ком се 

изводе радови. 

                                                             

Члан 16. 

 

Наручилац  има право да захтева од извођача радова да поправи или уклони све 

недостатке и неправилности проузроковане лошим извођењем радова.Такви 

захтеви неће померити датум завршетка уговора. Наручилац неће бити 

одговоран за додатне трошкове који могу настати као последица таквих захтева. 

Извођач радова   ће гарантовати квалитет изведених радова и коришћеног 

материјала  у периоду  који је законом прописан за ту врсту радова  и 

материјала,  а тај рок почиње да тече након што наручилац и надзор прихвате и 



одобре потврду о преузимању изведених радова. Извођач радова  се обавезује  

да ће поправити све недостатке који су настали као резултат погрешно 

изведених радова  без надокнаде од стране наручиоца. 

 

                                                    

 

Члан 17. 

Ако извођач: 

1.Не започне  извођење радова у оквиру временског рока прецизираног у 

уговору наручилац  ће имати право да прекине уговор. 

2.Не изврши радове  у уговореном року   или их заврши на  начин који није у 

складу са одредбама уговора . 

Уколико се догоде напред наведене ситуације наручилац  ће имати право да  

повуче суму која му по уговору припада. 

Извођач  ће  имати право да обустави, прекине извођење радова, писмено са 

тренутним ступањем на снагу, због разлога више силе  и сигурности својих 

запослених који раде на месту извођења радова. Средства задужена и 

потрошена од стране извођача до  тог тренутка пашће на трошкове извођења 

радова. 

Члан 18. 

 

Уговор ће се спроводити у оквиру закона који су тренутно на снази . Сви 

спорови  ће се изнети пред арбитражну комисију. Ако одлука комисије не буде 

прихваћена онда ће се спор решавати пред Привредним  судом у Ужицу. 

 

Члан 19. 

 

Измене и допуне овог уговора биће извршене писменим путем и објављене, 

уколико су предвиђене конкурсном документацијом или посебним прописима. 

                                                           Члан 20. 

 

Обе стране  из уговора се овим  уговором слажу са уговором и условима и 

одредбама прописаним овом уговорном  документацијом. 

Овај уговор се потписује у шест оригиналних копија  на српском  језику. Обе 

стране уговора добијају по три потписане  и печатиране копије.Уговорне стране 

сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да су сагласне са 

његовим одредбама. 

 ЗА  НАРУЧИОЦА                                              ЗА  ИЗВОЂАЧА 

председник општине,                                 ________________________ 

Милан Стаматовић                                                        директор 



                                                                      _________________________                                                       

________________________ 

(овлашћени потпис наручиоца)                 (овлашћени потпис извођача) 

       М.П                                                                  М.П 

                                                                                                              

 

 

       

 


