
 Република Србија 

 ОПШТИНА ПРИБОЈ 

 Мат.бр.07158289 

 ПИБ101207254 

 Број: 404-32 /1 

 ЈНВВ бр.1/18 

 26.02.2018. 

 П Р И Б О Ј  
 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку код наручиоца Општине Прибој 

      

сачињава 

              ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНВВ бр.1/18 

Предмет јавне набавке: РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 

ТРОТОАРА У НЕМАЊИНОЈ УЛИЦИ У ПРИБОЈУ  

 

 

  У Поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

став Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ тачка 1.2. „ Да располаже довољним кадровским 

капацитетом“/стр.8. КД / 

Реченица „Потребно је да понуђач има у радном односу грађевинског инжењера на 

неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа -

одговорног извођача радова са личном лиценцом и то: -400 или 401 или 410 или 411 

или 413 или 415 или 418 или 700 или 712 или 800 или 812....................... најмање 1 

извршилац“ 

 мења се и гласи : 

„Потребно је да понуђач има запослено лице грађевинске или архитектонске струке 

на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног 

односа -одговорног извођача радова са личном лиценцом и то: -400 или 401 или 410 

или 411 или 412 или 415 или 418 или 700 или 712 или 800 или 812.........најмање 1 

извршилац“; 

 У Поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ  Тачка  3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ : 

 Подтачка “ Докази за испуњеност обавезних услова ако понуђач није уписан у 

Регистар понуђача ;   /стр. 13. КД/  

мења се  гласи : 

 Докази за испуњеност обавезних услова ако понуђач, или члан групе или  

подизвођач није уписан у Регистар понуђача ; 

 

 



 У Поглављу  VI ОБРАЗАЦ БР. 7  /стр. 38.КД / замењује се новим  ОБРАСЦЕМ  бр.7 

  

 

У Поглављу  VII „МОДЕЛ УГОВОРА“  замењује се новим  „МОДЕЛОМ 

УГОВОРА“  

 У осталом делу конкурсна документација ЈН ВВ бр.1/18 остаје 

непромењена. 

 

 Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењени ОБРАЗАЦ бр.7  и  

измењени  МОДЕЛ УГОВОРА објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

 

 

 

 

                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                      Председник комисије 

 

                                                      Гордана Чавић, службеник за јавне набавке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI          ОБРАЗАЦ БР. 7              
 

 

 

И з ј а в а 

Понуђача   /члана групе*/ подизвођача*/ о поштовању обавеза у 

складу са чл.75. став2.ЗЈН 

 

      _________________________________________________________________ 

/назив и седиште понуђача/ 

 

 

               У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку радова на инвестиционом 

одржавању тротоара у Немањиној улици -Прибој  ЈНВВ бр.1/18, поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

датум,____________2018. год.                              М.П.                             

                                                                                                     ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ 

                                                                                                     _____________________ 

                                                                                              (одговорно лице члана групе)    

   (подизвођач) 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.* 

 

Образац копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача 

или за подизвођача .* 

 

 

 



VII 

МОДЕЛ УГОВОРА 

                     за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању тротоара у 

Немањиној улици -Прибој  ЈНВВ бр.1/18, 

 

Уговорне стране: 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

ул. 12.јануар бр.108,   

коју заступа председник Општине Прибој Лазар Рвовић, дипл.правник 

(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране  

 

и 
______________________________из________________ ул.________________________, 
 

бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________ 
 

отворен код пословне банке_____________________ ;  кога заступа директор 
 

_____________________________( у даљем тексту: Извођач  ) са друге стране. 

 

 

 

Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2018.  

групе понуђача  

_____________________________________ из____________________________________ 
 

_____________________________________ из____________________________________ 
 

_____________________________________ из____________________________________ 

 

 

                                      (уписати све чланове групе) 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују:  

1.Да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) и  Одлуком о покретању поступка бр.404-32 од 

19.02.2018.године спровео отворени поступак за јавну набавку радова на 

инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици –Прибој, а у свему 

сагласно конкурсној документацији за ову јавну набавку ЈНВВ бр.1/18; 

2. да је Извођач у поступку јавне набавке ЈНВВ бр.1/18 доставио понуду која је код 

Наручиоца заведена под бројем ______о д__________________године (број уписује 

Наручилац); 



3.да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________ 2018. 

године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извођач од ____________ 

динара без ПДВ-а; 

4. да је Извођач доставио Наручиоцу   Споразум бр. _______ од __________2018. 

године потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је 

____________________________овлашћен да буде  носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  Општином 

Прибој 

5. да ће Наручилац  сва плаћања по овом уговору вршити на рачун 

_____________________отворен код пословне банке _______________________ ; 

6.Да је рок извршења предмета јавне набавке  битан елемент овог уговора. 

Предмет уговора  

                                    Члан 2. 

 Предмет  уговора су радови на инвестиционом одржавању тротоара у 

Немањиној улици –Прибој, ЈНВВ бр.1/18, у складу са Понудом  бр._________ од 

________2018. год. (број уписује наручилац)  и Предмером радова који су саставни 

делови овог уговора. 

                                                                  Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена радова из члана 2. овог уговора 

износи:  

_________________________________________динара без ПДВ-а, односно  

________________________________________ динара са ПДВ-ом  

 Јединичне цене из понуде извођача бр.________од ______________2018. године 

(број уписује наручилац) су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена 

елемената на основу којих су одређене. 

 Цена обухвата све трошкове материјала, транспорта, радне снаге ,трошкове 

одвоза шута на депонију, организације, чувања и обезбеђења градилишта, мера за 

омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и 

све друге зависне трошкове које понуђач има при реализацији предметне јавне набавке.  

 

Члан 4. 

 

  

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 

испостављеним и овереним месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

из Понуде-Предмера радова извођача бр. _____ од ________ 2018. год. (уписује 

наручилац) у року од 45 дана од дана службеног пријема ситуације /рачуна/. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, атесте за уграђени материјал, као и  другу документацију извођач 



доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје 

без права на приговор. 

         Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспорни део ситуације. 

          Извођачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Рок завршетка радова 

                                                       Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове из члана 2.овог уговора изведе у року од 50 

календарских дана од дана увођења у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.Рок за почетак 

извођења радова  је најдуже два дана од дана пријема писменог налога или налога 

путем електронске поште од стране надзорног органа или наручиоца. 

Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и 

нескривљених околности: 

 Околности из става 3. овог члана констатују се заједнички у грађевинском 

дневнику оног дана када су настале и оног дана када су престале 

            

Уговорне стране су сагласне да, уколико извођач не изведе радове у уговореном 

року својом кривицом, Наручилац стиче право ангажовања другог извођача ради 

завршетка радова на терет средстава првобитног извођача, као и право на наплату 

банкарске гаранције  за добро извршење посла. 

 

Обавезе извођача 

                                                        Члан 6. 

 

Извођач се обавезује да за  радове из члана 2. овог уговора обезбеди неопходну 

радну снагу, механизацију, транспортна средства, као и материјал назначен у Предмеру 

радова. Извођач ће понуђене радове извести стручно и квалитетно, по важећим 

прописима и стандардима за ову врсту радова. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним 

радовима извођач ће о свом трошку отклонити штету благовремено,тако да тиме не 

омета динамику извођења радова и на начин да изведени радови приликом 

примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора. 

 

„Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора 

достави на сагласност наручиоцу детаљан динамички план“ *. 

 

 

    Члан 7. 

 

Извођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински 

дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани 



од надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да наручиоцу пре 

почетка радова достави решење о именовању одговорног извођача радова, као и 

 

-да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да обезбеди складиште својих материјала, опреме и слично, као и да радове изводи 

пажљиво на начин да не угрози евентуалне подземне инсталације*, тако да се 

наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине, за време укупног трајања извођења 

радова до предаје радова наручиоцу;  

- да омогући вршење стручног надзора над радовима; 

 - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала ,без одлагања;  

 Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако 

их не отклони у разумно утврђеном року, наручилац има право да те недостатке 

отклони преко другог лица на терет извођача ; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више запослених, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику;  

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем;  

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова – локацији извођења радова 

и на суседним објектима или подземним инсталацијама; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци ; 

 -да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у 

року од 5 дана од дана писменог позива наручиоца. 

 

Члан 8.* 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 

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

врсте у складу са предмером радова. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала и контролу квалитета материјала и одговоран је уколико употреби 

материјал који не одговара квалитету. 

Уколико Наручилац на основу извештаја надзорног органа или на други 

начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 

техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 

налаз овлашћене организације за контролу квалитета“. 



Члан 9. 

 

 Извођач може вршење појединих радова који су предмет овог 

уговора поверити подизвођачу: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

који је назначен у понуди и обрасцу бр. 3 „Изјава о ангажовању подизвођача“ и 

дужан је да о томе писмено обавести наручиоца. 

Извођач у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од стране 

подизвођача, као да их је сам извео. 

Средства финансијског обезбеђења 

                                                          Члан 10. 

 Извођач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније 7 (седам) дана 

од дана закључења уговора достави:  

 Банкарску гаранцију за добро извршења посла у износу од 10 % од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију да ће изабрани понуђач у уговореном 

року и квалитету извршити своје уговорне обавезе. 

  Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку. 

  Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и 

платива на први позив, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана када 

истиче рок за извршење уговорене обавезе.  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико:  

1) изабрани понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или  

2) изабрани понуђач не изврши посао у уговореном квалитету 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  

 Члан 11. 

 Извођач је дужан да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % 

од укупно уговорене цене без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног 

гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 

наплатива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане 

ситуације .  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним 

радовима у гарантном року.  

-Банкарске гаранције не могу 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.  

Обавезе наручиоца 



                                               Члан 12. 

 

Наручилац се са своје стране обавезује: 

 -да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. 

овог уговора; 

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача; 

-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са , 

стручним надзором и извођачем. 

 

Измене уговора 

Члан 13.  

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 

може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 

при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 

члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

Вишкови радова 

                                                Члан 14.   

 

            Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова на појединим позицијама радова извођач је дужан да застане са том 

врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.  

 

            Након добијања писмене сагласности наручиоца и закључења Анекса уговора 

којим наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу 

финансирања утврђених вишкова радова, извођач радова ће извести вишкове радова.  

 

              Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова 

усвојене понуде извођача бр. ______ од ____.____. 2018.године (број уписује 

наручилац), за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и 

непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених 

количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  

 

Гарантни рок 

                                                              Члан 15. 

 

 Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана 

примопредаје радова,а за уграђени материјал важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.  

 Извођач се обавезује да у току гарантног рока о свом трошку отклони све мане и 

недостатке који се односе на квалитет изведених радова, а који су настали његовом 

кривицом.  

 Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року, наручилац има 

право да их отклони на терет извођача ангажовањем другог извођача и наплатом 

гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року. 

 



Примопредаја радова 

                                                           Члан 16. 

 

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

           Комисију за примопредају радова чине надзорни органи и по један представник 

Наручиоца и Извођача.  

         Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана 

завршетка радова.  

            Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 

радова. 

  

Раскид Уговора  

      Члан 17. 

             Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је извођач: 

 

-без разумног оправдања пропусти да отпочне извршење радова из Уговора или без 

оправданог основа задржава напредовање радова, или напусти извођење радова у 

било којој фази, и то након истека 3( три) дана од дана добијања писаног упозорења 

од стране наручиоца; 

 

-не изводи радове  у складу са понудом и предмером радова из члана 2. и одредаба 

овог уговора, или стално и свесно занемарује извршавање својих обавеза; 

 

-пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног 

органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок 

извођења; 

-у случају недостатка средстава за његову реализацију , 

и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим 

прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом 

за јавну набавку ЈНВВ  бр. 1/18. 

 

              У случају једостраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 

његову реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора 

ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију  за добро извршење посла. 

 

             Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу радова. 

Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. 

 

           Члан 18. 

 

             Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 

било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач радова ће сачинити записник о 

изведеним радовима, а на основу прегледа стварно изведених радова потписан од 

стране одговорног извођач радова и надзорног органа. 

 

      

 



             У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и  

сачува од пропадања. 

                                                              Члан 19. 

 

  На све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 

о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 

као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије 

   

Саставни делови  уговора  

                                                              Члан 20. 

 

Саставни делови овог Уговора су:  

– понуда понуђача бр. __  од _______2018. године (број уписује наручилац) 

 -предмер радова; 

-динамички план*; 

- конкурсна документација ЈНВВ бр.1/18. 

 

                                                                    Члан  21. 

 

          Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора 

решавају споразумно преко својих овлашћених представника. 

 

          У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на 

начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у 

Ужицу. 

 

 

Члан 22. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

примерка за сваку уговорну страну. 

 

ИЗВОЂАЧ                                                                   НАРУЧИЛАЦ                                                                

                                                                                     ОПШТИНА ПРИБОЈ 

 

 

____________________                                       _______________________ 

 

 

 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за озбиљност понуде. 


