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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа Чајетина 

Број: 404-57/15-02 

Дана: 08. 04. 2015.  године. 

Ч а ј е т и н а  

 
Предмет: Измена конкурсне документације 
 
Мења се конкурсна документација за ЈНВВ-р 06/15 на страни 15. и 16. у тачки 
5.17 Средства обезбеђења:  
„Наручилац има право да задржи сразмерни део цене за отклањање недостатака 
утврђених приликом примопредаје радова или недостатака уочених у гарантном року. 
Задржани део цене наручилац може употребити за отклањање недостатака на изведеним 
радовима, ако извођач на писмени позив наручиоца не отклони те недостатке у 
примереном року, не дужем од 10 (десет) дана од дана пријема писаног позива за 
отклањање уочених недостатака. Задржани износ, односно његов неутрошени део 
наручилац исплаћује извођачу у року од 8 дана од дана истека гарантног периода. 
Задржани износ износи 10% вредности уговора без ПДВ-а.“ 

 
Па гласи: 

„Наручилац има право да задржи сразмерни део цене за отклањање недостатака 
утврђених приликом примопредаје радова или недостатака уочених у гарантном року. 
Задржани део цене наручилац може употребити за отклањање недостатака на изведеним 
радовима, ако извођач на писмени позив наручиоца не отклони те недостатке у 
примереном року, не дужем од 10 (десет) дана од дана пријема писаног позива за 
отклањање уочених недостатака. Задржани износ, односно његов неутрошени део 
наручилац исплаћује извођачу у року од 8 дана од дана истека гарантног периода. 
Задржани износ износи 10% вредности уговора без ПДВ-а. Понуђачи могу доставити и 
банкарску гаранцију на име доброг извршења посла и отклањања грешака у гарантном 
периоду.За добро извршење посла Понуђач 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, односно гарантног рока. 
Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од 
дана потписивања Уговора. 
Након доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а пре закључења уговора, 
изабрани понуђач Изјавом потписаном и печатираном од стране одговорног лица 
обавестиће Наручиоца које средство финансијског обезбеђења се примењује.“ 
Мења се конкурсна документација у делу Модел уговора: члан 4. Средства 
финансијског обезбеђења: 
 
„ Члан 4. За добро извршење посла Понуђач 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 
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Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана потписивања 
Уговора.» 
 
Па  гласи: „Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: Наручилац 
задржава сразмерни део цене за отклањање недостатака утврђених приликом 
примопредаје радова или недостатака уочених у гарантном року. Задржани део цене 
наручилац може употребити за отклањање недостатака на изведеним радовима, ако 
извођач на писмени позив наручиоца не отклони те недостатке у примереном року, не 
дужем од 10 (десет) дана од дана пријема писаног позива за отклањање уочених 
недостатака. Задржани износ, односно његов неутрошени део наручилац исплаћује 
извођачу у року од 8 дана од дана истека гарантног периода. Задржани износ износи 10% 
вредности уговора без ПДВ-а. / За добро извршење посла Понуђач 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, 
односно гарантног рока. Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење 
посла у року од 15 дана од дана потписивања Уговора.“ 
 
 
 
 
 

Председник комисије  

Александар Николић 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог: Измењeн Модел уговора. 
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МОДЕЛ УГОВОРА – обавезно потписује и печатира одговорно лице понуђача 

                                                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-57- /14-01 
Датум: 
Ч а ј е т и н а 

   У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )                 
                                         о радовима на реконструкцији путева и улица 
                                   у отвореном  поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-р  6/15  
                                            
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина (у даљем тексту Наручилац) 

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

                                                  које заступа начелник општинске управе 
         Вељко Радуловић 
                            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 реконструкцији путева и улица на територији Општине  
                                    Чајетина на основу спроведеног отвореног  поступка јавне 
набавке  
                                    вредности  ЈНВВ-р  6/15 ,  а све према понуди   изабраног 
понуђача.                                                      
        
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-р  6/15 
Набавка радова на реконструкцији путева и улица на територији Општине Чајетина , 
Понуђач ____________________________________________, као изабрани најповољнији 
понуђач се обавезује  да изврши радове и набави отребна 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 
_____._____.2015. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____. 
_____.2015. године, а која је саставни део овог уговора.  

Члан 1. 
Предмет овог уговора су радови на реконструкцији путева и улица на територији 

Општине Чајетина на основу спроведеног отвореног  поступка јавне набавке велике 
вредности  ЈНВВ-р  6/15 ,  а све према понуди  изабраног понуђача. 
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ЦЕНА 

Члан2. 

 Цена за уговорене радове износи ________________ динара, без 
обрачунатог ПДВ-а. 

 Цена за уговорене радове износи  ________________динара, са 
обрачунатим ПДВ-ом. 

Јединичне  цене из усвојене понуде наручиоца су непроменљиве. 
У току извођења радова  може доћи до промењеног обима изведених радова (вишак-
мањак радова) а у случају непредвиђених околности, уз сагласности са надзорним 
органом Наручиоца одобриће се вишак или мањак радова. Вишак изведених радова не 
може бити већи од  10% од вредности уговора, сагласно посебним узансама о 
грађевинарству. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Наручилац ће плаћање уговорене цене, из члана 2.овог уговора, извршити 

преносом средстава на рачун Извођача у року од 45 дана од пријема рачуна са 
пратећом документацијом, и то: 

• пивременим и окончаним ситуацијама, у висини вредности изведених радова; 
• коначним рачуном, по испоруци и завшетку свих уговорних радова. 

Извођач се обавезује да ради благовременог плаћања Наручиоцу достави: 
• уз привремене и окончане ситуације Записник о извршеним радовима, потписан од 

надзорног органа Наручиоца и овлашћеног представника Извођача; 

• за коначно плаћање, кончани рачун и Записник о коначној примопредаји 

радова, у смислу члана 10. овог уговора, потписан од надзорног органа Наручиоца 
и овлашћеног представника Извођача. 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: Наручилац 
задржава сразмерни део цене за отклањање недостатака утврђених приликом 
примопредаје радова или недостатака уочених у гарантном року. Задржани део цене 
наручилац може употребити за отклањање недостатака на изведеним радовима, ако 
извођач на писмени позив наручиоца не отклони те недостатке у примереном року, не 
дужем од 10 (десет) дана од дана пријема писаног позива за отклањање уочених 
недостатака. Задржани износ, односно његов неутрошени део наручилац исплаћује 
извођачу у року од 8 дана од дана истека гарантног периода. Задржани износ износи 10% 
вредности уговора без ПДВ-а. / За добро извршење посла Понуђач 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, 
односно гарантног рока. Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење 
посла у року од 15 дана од дана потписивања Уговора. 
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РОК 

Члан 5. 
Извођач радова обавезује се да у року од 3 дана, од дана обостраног потписивања 

уговора, приступи извођења радова. Имајући у виду да се радови изводе на различитим 
локацијама- градилиштима, на територији општине Чајетина, рок за завршетак сваког 
појединачног посла је тридесет календарских дана од дана увођења у посао. Рок за 
извршење свих  уговором предвиђених обавеза је 90 календарских дана од дана 
обостраног потписивања уговора. 

Извођење радова по овом уговору ће се сматрати извршеним на дан када 
Наручилац и Извођач  потпишу Записник о  коначној примопредаји радова из 
члана 1. овог уговора. 
 
ВИША СИЛА 
 

Члан 6. 
У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, 
уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе 
из претходног члана. 

Уговорени рок, из члана 5., продужиће се за онолико дана, колико су 
трајале околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници 
заједнички констатовати у писаном документу – записнику. 
 
 

Члан 7. 
Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''. 
Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да 
предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну 
испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано 
велики губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: поплава, пожар и друге 
природне катастрофе, рат или мобилизација. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и 
штрајк радне снаге. 

Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 
уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и 
достави 
одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. 
Друга страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о 
околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка. 

Уколико се утврди постојање ''више силе'' одлаже се рок извршења 
уговорених обавеза за период трајања ''више силе'' и њених последица, при чему 
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ни једна уговорна страна нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду 
штете, нити камате за период трајања ''више силе'' и њених последица. 

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, 
не може се позивати на ''вишу силу''. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
Ако Извођач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним 

испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то: 
• у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно 

уговорене цене без ПДВ-а, у износу од ________________ динара и 
у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из 
члана 5. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора), за сваки дан 
задоцњења у висини 0,1% (0,1 проценат) од укупно уговорене цене, с тим што укупан 
износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене. У 
укупну уговорену цену радова не улази вредност раније завршеног и предатог дела путне 
инфраструктуре, који представња економско-техничку целину и као такав се може 
самостално користити.  
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје путне инфраструктуре, која је предмет 
реконструкције, односно дела инфраструктуре који представња економско-техничку 
целину и може се самостално користити. 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних 
обавеза Извођача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача 
већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне 
накнаде штете. 

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача, Наручилац 
без посебног саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. 
Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка 
уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова, из члана 
10.овог уговора, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране 
Извођача, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће 
умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 9. 
Извођач се обавезује да: 

 
1. Да изведе радове, из члана 1. овог уговора, у свему према техничким условима 
из конкурсне документације и усвојеној понуди са предмером радова, квалитетно, 
поштујући професионална правила струке ангажованих на извршење уговорених 
обавеза, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима; 
2. Уговорне обавезе, из чл. 1 овог уговора, изврши у року утврђеном чл. 5. овог 
уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора; 
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3. За време извршења уговорних обавеза, све до њихове предаје Наручиоцу, чува 
постојећу инфраструктуру и инсталације и преда их у стању у каквом их је 
примио; 
4. Надзорном органу Наручиоца омогући вршење надзора у току извођења 
уговорених радова и да води дневник и осталу пратећу документацију предвиђену 
важећим прописима које уредно подноси на увид и оверу надзорном органу 
Наручиоца; 
5. Именује одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести 
Наручиоца; 
6. Надокнади штете које приликом извршења уговорних обавеза причини својом 
кривицом приватним власницима и правним лицима; 
7. Приликом извођења радова достави: атестну документацију за материјале које 
намерава да угради; 
8. Предузме законом прописане мере заштите на раду; 
9. За свако одступање од уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, у односу на 
техничку документацију, мора имати писмену сагласност надзорног органа 
Наручиоца уписану у дневник; 
10. Све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора. 
11. Изда гаранцију за све изведене радове у трајању од најмање две године од 
дана коначне примопредаје радова. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 

1. Извођачу омогући несметани приступ предметној инфраструктури; 
2. Именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача; 
3. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извршењем 
уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, и уредно оверава дневник и осталу 
пратећу документацију; 
4. Да Извођачу уредно исплаћује изведене радове на начин и у роковима ближе 
одређеним одредбама овог уговора; 
5. Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 11. 
 

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 2 (две) године 
од коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној 
примопредаји радова. 
Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без 
одлагања, а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за 
отклањање грешака у гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, 
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отклони о свом трошку. 
Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог 
члана  
Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за 
отклањање тих недостатака за шта ће искористити средства финансијског 
обезбеђења ближе описана у члану 4. Овог уговора. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 
Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач: 
- не отклони уочене недостатке, у складу са роком дефинисаним у члану 11. овог 
Уговора. 
- не изврши предметне обавезе у року из члана 5.овог уговора. 
 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 

 

  Члан 14. 

На околност које нису регулисане овим уговором примениће се важећи 
законски прописи и одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Ч лан 15. 
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. Измена уговора врши се у писаној форми 
у случају продужења рока за извођење радова, као и у случају мањка - вишка 
радова, а на основу писаног извештаја надзорног органа Наручиоца и Прегледа 
мањка –вишка радова потписаног од стране одговорног лица извођача и 
надзорног органа наручиоца. 
               Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од чега по 2 за сваку 

уговорну страну. 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   ,                                                 ЗА НАРУЧИОЦА   
РАДОВА,  Директор                                                Начелник општинске управе 
                                                                                    Вељко Радуловић                       
   
____________________________     

 

 


