
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

МЗ Бранешци 

Број:404-112/15-02 

Датум: 14.10.2015 год. 

 

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНМВ 01/15 Aсфалтирање пута 

 Поповина - Бјелиш,МЗ Бранешци. 

-Мења се конкурсна документација, на страни 16. Тако што се испод елемента  

критеријума референт листа додаје следећа реченица: Референт листа мора бити оверена 

од стране инвеститора ( предузетник или правно лице). 

 

-Мења се конкурсна документација, на страни 26, Образац понуде,Образац број 3.,уместо 

постојећег: 

 

 Рок извршења радова је 15 дана од дана увођења у посао. Увођење у посао је 

потребно извршити у року од 5 дана од дана закључења уговора. 

 

Након измена гласи: 

 Рок извршења радова је_______ дана од дана увођења у посао(маскимално 15 

дана од дана увођења у посао). Увођење у посао је потребно извршити у року од 

5 дана од дана закључења уговора. 

 

 

 

У наставку је нови, измењен образац понуде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 
 
 
                             ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/15  
                                           Асфалтирање пута у МЗ Бранешци 
                     

Предмер радова за асфалтирање пута у МЗ Бранешци 

I  Пут Поповина - Бјелиш, L=530,00 m` b=2,50 m` 

  
 

Позиција рада 

 

Јед. 

мере 

 

Количина 

 

Цена по      

јединици    

мере 

 

Укупно, 

без ПДВ-

а. 

 

1. 

 Рад грејдера на припреми,  равнању и проширењу 

постојећег пута 
h 1 

  

 

2. 

 Набавка, транспорт и  уградња тампона 

 0-60 

/530,00  x 3,10 x 0,20/ m3 328,60 

  

 

3. 

 Набавка, транспорт и уградња асфалтног застора од 

АБ – 11, у слоју дебљине d = 5cm  

  / 560,00 x 2,50/ 
            

m2 1.325,00 

  

5.  Израда банкина ширине мин. 30cm` 

m` 1.060,00 

  

                    

                                                                            Укупно, без ПДВ-а: 

 

 

  Укупно, без ПДВ-а: ____________________________ 
  Укупно, са ПДВ-ом: ___________________________ 
 
 

 



 Рок извршења радова је ___ дана од дана увођења у посао ( максимално 15 дана 
од дана увиђења у посао). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана 
од дана закључења уговора. 

 

Комерцијални услови: 
 

 Период важења понуде ____________(најмање 30 дана од дана отварања 
понуда). 

 Рок плаћања 45 дана. 
 
3.1 Структура цене: 

 

Рекапитулација. 
Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   
и словима : ____________________________________________________________динара, 
без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 
што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 
 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 
део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
           Потпис овлашћеног лица понуђача 
          _______________________________ 
                М.П. 
 
 

 

 

 

 

 



 Мења се конкурсна документација на страни 6. У делу додатни услови, тачка 

технички капацитет. Уместо постојећег да поседује у власништву финишер, ваљак, 
крамер, грејдер, 1 камион кипер, што доказује достављањем читача саобраћајне 
дозволе, 

 

Након измена гласи:  
Технички капацитет: да поседује у власништву финишер, ваљак, крамер, грејдер, 1 
камион кипер, што доказује: 
- Грејдер , крамер , камион кипер – достављањем читача саобраћајне дозволе 
- Ваљак, финишер – достављањем пописне листе за 2014. годину, а уколико је 

машина купљена у 2015. години – достављањем рачуна 
 
 

 

-Мења се модел уговора у члану 4,уместо постојећег: 

Члан 4. 
           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 од 

15  дана од дана увођења у посао.  

       Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана закључења уговора.  

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

  Након измена гласи: 

Члан 4. 
          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 од 

________ дана од дана увођења у посао(масимално 15 дана од дана увођења у посао).  

       Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана закључења уговора.  

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

       

 

 У наставаку вам достављамо нови измењени модел уговора: 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАНЕШЦИ 

Број: 404-112/15-02 

Датум:14.10.2015. 

Б р а н е ш ц и 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

о радовима на асфалтирању пута Поповина - Бјелиш у МЗ Бранешци 

                 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р  01/15 

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ :               ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, МЗ Бранешци 

                                                        мат.бр. 07231075 ПИБ: 101074836 

                                                        Број рачуна:  840-1835645-77        

                                                        које заступа Председник Савета Месне заједнице 

        Милован Нинчић      

                            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). 

                                                                        Члан 1. 

Предмет уговора 

Радови на асфалтирању пута у МЗ Бранешци, Поповина - Бјелиш, на основу спроведеног 

поступка јавне набавке мале вредности  ЈНМВ-р 01/15 ,  а све према понуди   изабраног 

понуђача.      

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р  01/15 Набавка 

радова на асфалтирању пута Поповина – Бјелиш, у МЗ Бранешци , Понуђач 

____________________________________________, као изабрани најповољнији понуђач 

се обавезује  да асфалтира пут  Поповина - Бјелиш, у МЗ Бранешци,  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 2. 

 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.  

Вишак радова 
Ако у току извођења радова дође до потребе извођења промењеног обима,уговорених  

радова -вишка радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 

обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности  наручиоца уз 

сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести вишак радова. Плаћање ће се 

вршити према јединичним ценама наведеним у понуди.  Без обзира на обим изведених 

вишкова радова укупан плативи износ за вишак радова не може бити већи од  10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће  у случају извођења вишкова  радова  

донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу 

одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране. 

Измене цене због промењених околности 

      Сваки уговарач има право да захтева измену уговорене цене у случају извођења радова 

који нису предвиђени техничком документацијом а настали су  услед наступања 

ванредних догађаја који утичу на висину цене.  

       Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле 

предвидети, а чије се наступање није могло избећи нити њихово дејство отклонити. 

       Ако у току извођења радова дође до потребе извођења радова који нису предвиђени 

техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу 

на висину цене,извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести 

стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности  наручиоца уз сагласност 

са надзорним органом, извођач радова ће извести радове који нису предвиђени техничком 

документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину 

цене. 

       Без обзира на обим изведених  радова који нису предвиђени техничком 

документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину 

цене укупан плативи износ за такве радове не може бити већи од  10% од вредности 

уговора без ПДВ-а. 

Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће  у случају извођења додатних радова  

донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу 

одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране. 

 

 

 

Члан 3. 

 Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна 

или ситуације на писарницу Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи 

Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно 

стручног надзора. 

 



Члан 4. 
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 од 

_________дана од дана увођења у посао (максимално 15 дана од дана увођења у посао). 

Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана закључења уговора.  

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

                                                           Члан 5. 
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, надзорни орган има право да умањи испостављени рачун за ситуацију. 

Члан 6. 

         Гарантни рок за изведене радови износи 2 године рачунајући од извршене 

примопредаје путне инфраструктуре. 

     Извођач је дужан да у гарантном року,на позив наручиоца, о свом трошку отклони све 

евентуалне недостатке на путној инфраструктури који су настали због тога што се извођач 

није придржавао својих обавеза, у погледу квалитета изведених радова и уграђеног 

материјала. 

        Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року не дужим од 30 дана од 

дана пријема обавештења од стране наручиоца,наручилац има право да отклони 

недостатке на рачун иѕвођача. 

        Извођач радова није дужан да отколни недостатке кој су настали као последица 

ненаменског коришћења путне инфраструктуре од стране наручиоца или трећег лица 

Члан 7. 

 Након  завршетка  уговорених  радова,  а по  позиву  извођача  радова, Наручилац 

посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник. 

 

Члан 8. 

 Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа код банке,  за 

добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу до 10% од вредности понуде 

бр._________ од  ___.___. 2015.године, која треба да садржи клаузулу „без протеста“ , 

роком доспећа „по виђењу“ и роком важења две године након извршења посла. 

У случају неизвршења уговорних обавеза, Наручилац ће активирати средство за добро 

извршење посла односно меницу. 

Члан 9. 

Ако задоцни са испуњењем уговорних обавеза, извођач дужан је да Наручиоцу плати 

уговорну казну и то: 

 за сваки дан задоцњења у висини 0,5% (0,5 проценат) од укупно уговорене цене, с 

тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 10% (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 

изградње, 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,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. 

 

Члан 10. 
 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 11. 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други прописи који се односе на предмет овог уговора. 

 

Члан 12. 
 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 13. 
 Овај уговор ступа на снагу даном прихватања понуде од стране наручиоца. 

 

Члан 14. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

За испоручиоца                                                За наручиоца,председник Савета месне 

заједнице  

__________________                                                ___________________________________ 


