
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Број: 404-88/14-01 

Датум: 17.04.2014. године 

Ч а ј е т и н а 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНВВ 16/14 Реконструкција путева и 

улица: 

Мења се конкурсна документација на страни 16 у делу 5.18 Критеријум за доделу 

уговора. Уместо критеријума економски најповољнија понуда критеријум за оцену понуда је 

најнижа понуђена цена. 

Мења се конкурсна документација на страни 25 и гласи: Рок извођења радова је 60 

радних дана од  увођења у посао. 

Мења се модел уговора члан 3. Став 2.тако да након измена став 2 гласи: Понуђач се 

обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 дана од увођења у посао. 

 

 

Достављамо кориговане странице 16,25 као и важећи модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр.16 

 

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 

 

Рок за извођење радова је 60 радних дана од увођења у посао. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Ср. 25 

4. 

Демонтажа постојећих општећених уличних ивичњака са 

утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km 

удаљености, а затим и набавка, транспорт и 

уградњановихбетонскихуличнихивичњака у бетонскомјастуку 

МБ-20, све комплетно са крпљењем општећеног асфалта око 

исти хса АБ-11. 

Обрачунпо m' m' 300.00     

5. 

Демонтажа постојећих ригола димензија 40х40 cm 

саутоваром у возило и одвозомнадепонијудо 3 km 

удаљености. Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола 

димензија 40x40 cm у бетонскомјастуку МБ-20, свекомплетно 

са крпљењем оштећеног асфалта око ригола са АБ-11. 

Обрачунпо m' m' 100.00     

6. 

Демотажа постојећих уличних решетки и припрема терена за 

уградњу нових са утоваром вишка материјала у возило и 

одвозом на депонију до 3 km удаљености. Набавка, 

транспорт и уградња ливеногвоздених или металних уличних 

решетки комплетно са армирано-бетонским коритом и 

прикључењем одвода, као и крпљењем асфалта око решетке 

асфалтном масомод АБ-11. 

Обрачунпо m'. m' 12.00     

7. 

Набавка, транспорт и уградња тампон слоја 

мешавине фракција од 0 до 63 mm у слоју d=20 cm. 

Обрачунпо m³ m³ 720.00     

8. 
Ископ земље III-IV категорије са утоваром и одводом на 

депонију.                                              Обрачунпо m³ 
m³ 200.00     

9. Набавка и уградња одбојнеограде.                  Обрачунпо m'                      m'   50.00     

УКУПНО 

  

 

 

 

• Рок извршења радова: 60 радних дана од увођења у посао. 
 

Комерцијални услови: 

• Рок плаћања 45 дана 



 

МОДЕЛ УГОВОРА  

                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-88- /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  16/14  
                                            
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 реконструкцији путева и улица на територији Општине  

                                    Чајетина на основу спроведеног отвореног  поступка јавне набавке  
                                    вредности  ЈНВВ-р  16/14 ,  а све према понуди   изабраног понуђача.                                                     
        
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-р  16/14 
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 
_____._____.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 и случају непредвиђених околности, уз 
сагласности са надзорним органом Наручиоца могу се одобрити додатне количине материјала 
као и радова у износу до највише од 10% од вредности уговора. 

 
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 од 60 

радних дана од дана увођења у посао. 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 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, 

надзорни орган има право да умањи испостављени рачун за ситуацију. 

 Члан 5. 

          

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

посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник. 

 Члан 6. 

 Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлаћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу 

до 10% од вредности понуде бр._________ од  ___.___. 2014.године, која треба да садржи 

клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења две године након 

извршења посла. 

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 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 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 


