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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: IV-404-601/2017 

Дана: 29.12.2017.  

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

  II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

РАДОВА – ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ АНКЕ БУТОРАЦ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА УЛИЦЕ ПЕТРИЊСКА У СУБОТИЦИ 

 

 Дана 08.12.2017. године објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца  

Позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у поступку јавне набавке, 

за јавну набавку број ЈН К 74/17, у којој конкурсној документацији Наручилац врши 2. измену 

на следећи начин:  

 

I 

 У ПОГЛАВЉУ VI МОДЕЛ УГОВОРА, мења се члан 5. став 1. тачка 1. модела 

уговора, (страна 30/62) те гласи:  

„ 1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења 

уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје 

се у висини плаћеног аванса са  ПДВ-ом и која мора трајати најмање 30 дана дуже од 

уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и 

сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. 

Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ 

од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.“ 

 

 Наручилац ће извршити измену Модела уговора, у складу са напред наведеним, те се 

позивају понуђачи, да обавезно попуне и приложе измењени Модел уговора, из ове Измене 

конкурсне документације. 

II 

 

У ПОГЛАВЉУ VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у 

тачки 11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - Изабрани понуђач се обавезује 

да достави Наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења (страна 47/62) мења се 

став 1. подтачке 1.  и гласи: 
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„Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења 

уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје 

се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног 

рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви 

елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. 

Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“  

 

III 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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VI    МОДЕЛ УГОВОРА 

о јавној набавци извођења радова – изградња коловоза у улици Анке Буторац и 

реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици 

редни број ЈН К 74/17 

 

 закључен између: 

 

Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 

матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, 

коју заступа Начелник Градске управе,  Марија Ушумовић Давчик, мастер 

правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 

_________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 

________________________________ број ___, ПИБ: 

______________________, матични број: _______________________, рачун 

број: __________________________________ 

код_________________________ банке, које заступа директор 

_________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране 

 

_______________________________________ ____________________________________   

_______________________________________   ___________________________________ 

_______________________________________ ____________________________________   

_______________________________________   ___________________________________ 

_______________________________________ ____________________________________  

_______________________________________  ___________________________________ 

_______________________________________  ___________________________________

     

         (остали понуђачи из групе понуђача)  (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу 

позива за подношење понуда за набавку радова -  изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици,  спровео отворени 

поступак под бројем ЈН К 74/17, 

- да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2017. године која 

у потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, која  се налази у 

прилогу овог Уговора и чини  његов саставни део, заједно са предмером  радова, 
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-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 

одлуку о додели уговора за предметне радове број *********** од **.**. 2017. године, 

којом се уговор додељује Извођачу. 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је извођење радова – изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици,  у свему према 

предмеру радова, прихваћеној у понуди Извођача број _______ од _______2017. године, 

која је код Наручиоца заведена под бројем ********* дана **.**.2017. године, а која је 

саставни део овог Уговора,  према другим важећим прописима, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог 

Уговора. 

 

Члан 3. 

 Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи: 

 

__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно: __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: 

_________________________________________________________________________ 

___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни 

део овога уговора.  

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената по основу којих је одређена. 

 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача. 

Члан 4. 

 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 3. исплатити Извођачу, на начин и 

у роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  

50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од 

дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  

40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним 

ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана 

од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и 

10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда 

Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
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б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног 

надзира и 

ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 

примопредају и коначни обрачун. 

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, 

сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике 

Србије“, број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 

142/14, 83/15 и 5/2016), Порески  дужник Наручилац. 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно 

проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у 

обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у 

привремној ситуацији која претходи издавњу окoнчане ситуације. 

            Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.  

 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице за 

2017.г.: раздео 4, глава 08, програм 7, програмска активност 0701, пројекат П20, 

функција 451, економска класификација 511231, извор финансирања 07. 

Члан 5.  
 Извођач је дужан да достави: 

 1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења 

уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 

авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са  ПДВ-ом и која мора трајати 

најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити 

безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности 

усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције стране 

банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 

наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

 

 2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења 

уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-

а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - 

стављања предмета јавне набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји 
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радова). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи 

гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се 

за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.  

 Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао 

своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   

   

 3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач 

предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених 

радова, што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити 

са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање 

грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а. 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач 

може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.       

 Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним 

захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и 

недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 

ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, 

Управа за трезор. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи рок важења банкарске гаранције. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да Извођач  не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором и у случају кад се стекну услови за једнострани раскид уговора од стране 

наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Члан 6. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

________ дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.  

 Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.  

 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни 

надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
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 - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача, 

 - у случају елементарних непогода и дејства више силе, 

 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 

писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 

два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 

томе постигну писмени споразум. 

 Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Члан 8. 

Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да 

радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити 

о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  

 Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 

предвиђеном року, Наручилац ће активирати Средство финансијског обезбеђења  а 

добро извршење посла.   

Члан 9. 

  Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као 

и неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа 

уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 

разлику до пуног износа претрпљене штете.  

Члан 10. 

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 6. овог уговора 

односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну 

казну у износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан 

закашњења, а највише 10 % од уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем ситуације. 

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач 

проузрокује Наручиоцу. 

 

Члан 11. 

  Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  уговора,  

- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних 

органа, 

- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 

- именује стручни надзор, 

- уведе Извођача у посао о чему се сачињава посебан записник, 

- и да реализује технички пријем и исходује употребну дозволу након 

завршетка радова у законом предвиђеном року. 
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            Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни 

надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и 

контакт телефона надзорних органа.  

Члан 12. 

Извођач се обавезује да: 

- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и 

ограђивање свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење 

градилишта), 

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по 

овом уговору, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака 

и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да 

Наручилац  буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за 

време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу, 

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, 

који је настао као последица извођења предметних радова, 

- сноси транспортне трошкове, 

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе,   

- да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је 

урачунато у цену и неће се посебно плаћати и 

- достави Наручиоцу имена својих представника у Комисији за примопредају 

радова и коначни обрачун. 

 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и 

заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са 

Законом и то за све време припреме и извођења радова.  

 Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом  

уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о 

свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца. 

Члан 13. 

 Сви радови треба да су изведени од квалитетног материјала и са 

квалификованим радном снагом.  

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 

у складу са пројектном документацијом.  

 Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 

одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и 

лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад 

то прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 

 Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарјућим техничким прописима, 

СРПС стандатрдима и нормама у грађевинарству. Понуђач је одговоран уколико 

употреби материјал који не одговара траженом квалитету.  

 Услучају несклада између пројекта и понуде меродаван је пројекат. 
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 

одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 

атестима. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да 

су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији.  

Члан 14. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца и стручни надзор, најкасније 10 дана пре завршетка радова.  

 Примопредаја радова и коначан обрачун се врши комисијски најкасније у року 

од 5 дана од завршетка радова. 

 Примопредаја радова и коначни обрачун се врши потписивањем записника о 

примопредаји радова који потписују по један представник стручног надзора и 

Извођача. 

 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 

одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 

атестима. 

 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да 

су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији. 

Члан 15. 

Извођач предаје Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених радова, 

што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне 

набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора 

без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да 

умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.       

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да 

наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од 

дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним 

захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и 

недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 

претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 

ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, 

Управа за трезор. 

Члан 16. 

 Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана потписивања 

записника о извршеној примопредаји радова. За уграђену опрему важи гарантни рок 

произвођача те опреме у складу са условима произвођача, који не може бити краћи од 2 

године.  
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Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о  примопредаји радова, 

који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 

уграђени материјал и опрему, као и упутства за руковање. 

Члан 17. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном 

року, Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог 

позива Наручиоца, а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте 

недостатка. 

Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац 

ће активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и има 

право да те радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

Члан 18.  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним 

обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве. 

 У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова, стручни надзор не 

може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца. 

 Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 

представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине 

превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће поступити у 

складу са одредбама члана 115. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама. 

 Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 

изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 

 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 

Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 

 Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 

количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним 

ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и 

количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у 

року од два дана од дана пријема. 

 Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 

неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. 

 Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 

доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена 

вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по 

основном уговору и анексима уговора. 

Члан 19. 

 Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер 

непредвиђених радова.  

 Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова 

са предмером и предрачуном, који мора да садржи: 

 1) предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, 

оверен од стране надзорног органа; 
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 2) детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу 

са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: „Грађевинска 

књига“).  Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на 

основу следећих елемената: 

 а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у 

износу од  динара без ПДВ-а; 

 б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, 

енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове. 

 Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и 

своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у 

року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање 

непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 

позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка.  

 У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, 

Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за 

додатне радове (непредвиђене радове). 

 Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и 

закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од 

потписивања уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

за вредност уговорених непредвиђених радова. 

 Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне 

извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што 

их изведе.  Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, 

одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и 

обиму неуговорених - непревиђених радова. 

 Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 

грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 

спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 

појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне 

документације. 

 Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, 

приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана 

уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 

основаности примене преговарачког поступка. 

 За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за 

технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у 

складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

Члан 20. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских 

дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу 
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са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са 

извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 

врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 

примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и 

изградњи, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за 

добро извршење посла и 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  21. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи 

основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији, 

а у супротном, Пројекат изведеног објекта,  као и записник комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је 

одговорна за раскид уговор. 

Члан 22. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, 

као и других позитивних законских прописа из ове области. 

Члан 23. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити 

фиксне током важења Уговора. 

Члан 24. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ 

закљученог уговора не би био остварен у потпуности и које се нису могле предвидети 

пре покретања поступка предметне јавне набавке 

 Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности 

закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су 

ти радови уговорени (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање 

обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка 

јавне набавке.  

Члан 25. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
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Члан 26. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 /Извођач радова је у обавези да у року од 3 дана од дана пријема позива 

Наручиоца, у просторијама Наручиоца потпише Уговор о јавној набавци. 

 Уколико се Извођач радова у наведеном року не појави у просторијама 

Наручиоца сматраће се да је одбио да закључи Уговор о јавној набавци./ 

 

Члан 27. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава 7 (седам) примерака, а Извођач 1 (један) примерак.  

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

Прилог бр. 1. Понуда Извођача и 

Прилог бр. 2. Предмер радова  

 

      ЗА ИЗВОЂАЧА                    ЗА НАРУЧИОЦА 

      Д и р е к т о р,                     

 

________________________                                                 ___________________________ 

 

 

 

 Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


