
                            
Број:259-1/2017 
Дана: 12.12.2017. 
 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Комисија за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање расвете у учионицама и фискултурној 
сали бр.ЈНМВ 1/2017 врши  

  
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

У делу Kонкурсне документације, за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање расвете у 
учионицама и фискултурној сали бр.ЈНМВ 1/2017, на страни од 21. до 25. у делу 7. Модел уговора -  
УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА –  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ У 
УЧИОНИЦАМА И ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ  мења се и гласи: 
 

УГОВОР  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  
–  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РАСВЕТЕ У УЧИОНИЦАМА И ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ  

 
Закључен дана ________ 2017. године у Кикинди, између:  
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ул. Светосавска бр. 55;  
Матични број: 08114617;  
ПИБ: 100507914;  
са текућим рачуном бр. 840-774660-74, који се води код Управе за трезор, а коју заступа директор 
Миланка Халиловић (у даљем тексту: Наручилац) и  
и  
(назив понуђача, седиште)  
Матични број: ________________;  
ПИБ: _______________;  
са текућим рачуном бр. ______________, које заступа директор _________________ (у даљем тексту: 
Извођач),  
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:  
1) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
3) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке) 

 
 



Члан 1. 
Предмет овог уговора је извођење радова – Инвестиционо одржавање расвете у 

учионицама и фискултурној сали у свему према техничкој документацији (из обрасца техничке 
спецификације са структуром цене), конкурсној документацији, прихваћеној у понуди Извођача број 
_________ од ______2017. године, која је код Наруциоца заведена под деловодним бројем ___ дана 
________2017. године, а која је саставни део овог Уговора, те другим важећим прописима, техничким 
нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.  

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, 
ЈН бр. 1/2017, при чему уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за набавку 
радова – инвестиционо одржавање расвете у учионицама и фискултурној сали, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности, ЈН бр. 1/2017,  
- да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2017. године, која се налази у прилогу 
уговора и његов је саставни део,  
- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,  
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора 
за предметне радове под бројем ******** дана *******2017. године.  

Саставни део овог уговора су: Техничка спецификација са структуром цене  и Образац понуде.   
 

Члан 2. 
 

 Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:  
__________________________ динара без ПДВ  
_________________________ динара ПДВ  
=========================================  

Укупно : __________________________ динара са ПДВ  
(Словима: _________________________________________________________________________,  
0/100),  
а све према понуди бр. __________ од __________ године.  

Цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени. 
 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће износ из члана 2. да плати у року од 45 дана од дана 

достављања уредне фактуре, на текући рачун Извођача бр. ____________________. 
 

 
Члан 4.  

Извођач прихвата да, на писмени захтев Наручиоца, уговорене радове изводи током викенда, у 
складу са активностима у оквиру школске године, с тим да се рок за завршетак радова усклади са тим 
захтевом Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од _____ 
радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.   

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички 
преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова 
констатује уписом у грађевински дневник.  
 
 
 



Члан 6. 
Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење предметних радова у 

случајевима наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време потписивања овог 
Уговора (земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа) и у случају 
да мора да престане, односно застане са извођењем радова по захтеву Наручиоца, а због активности у 
објекту у коме се изводе радови. 

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и других околности из претходног става 
овог члана уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о 
потреби продужења рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, како би исти, ценећи 
настале околности, могао да разматра могућност продужења рока. 

 
Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну 
казну у висини 0,5 ‰ (пола промилa) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 
што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 
која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претпљене штете.  

Право на наплату уговорне казне не искључује право на наплату средстава обезбеђења којим 
се гарантује обезбеђење уговорних обавеза. 

 
Члан 8. 

 
Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача у 

свему према члану 153. Закона о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног 
надзора (“Сл. гласник РС” бр. 22/15), о чему извештава Извођача. 

Наручилац сноси трошкове ангажовања стручног надзора. 
 

 
Члан 9. 

Извођач се обавезује да: 

 радове који су предмет овог Уговора изведе стручно у складу са понудом и квалитетно, према 
техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима 
и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом 
доброг привредника; 

  обезбеди безбедност свих лица приликом извођења радова (радника, запослених, странака и 
опреме);  

 обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова;  

  угради добра (светиљке) која у свему одговарају Спецификацији и стандардима прихваћеним у 
Србији и Европској унији;  

 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 током извођења радова.  
 
 

 
 



Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 

 ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача; 

 уведе Извођача у посао 

 да изврши плаћање како је одређено чланом 4. Уговора. 
 

Члан 11. 
 Извођач је дужан да  одмах, а најдаље у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал 
банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности  без пореза на додату вредност.  
 Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора да се продужи. 
 Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. 
 Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење 
посла. 
 

Члан 12. 
Извођач се обавезује да приликом потписивања Записника о примопредаји радова преда 

Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко, соло меницу 
регистровану код Народне Банке Србије,  са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на 
износ од 10% од уговорене вредности уговора, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
са роком важења 30 дана дужим од дужине гарантног рока. 

Уз меницу Извођач предаје и картон депонованих потписа овлашћеног лица Извођача овереног 
код пословне банке, не старији од 30 дана, копију захтева/потврде пословне банке да је достављена 
меница заведена у Регистар меница НБС и одговарајуће менично овлашћење. 

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијско средство обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року, ако извођач не извршава све уговорне обавезе, односно не отклања грешке у 
гарантном року, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној набавци. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе 
на бели руб који уоквирује меницу. 
                                

Члан 13. 
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.  
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова. 
Уколико се на уграђеним добрима која су предмет овог Уговора, током гарантног рока, установи 

било какав недостатак или проблем у функционисању, Наручилац је дужан да, без одлагања, достави 
писану рекламацију, а Извођач да отклони недостатак или достави ново добро у најкраћем могућем 
року, а најкасније пет дана од дана пријема рекламације.  

У случају да Извођач не поступи на начин и у року утврђеном ставом 1. 2. и 3. овог члана, 
Наручилац има право да једнострано раскине уговор, наплати уговорну казну и активира меницу за 
отклањање грешака у гарантном року. 

 
Члан 14. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине 
радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова.  

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова, третирају се као уговорени 
радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача. 



Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том 
врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и по добијању писaне 
сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова у 
уговореном року завршетка радова. 

Извођач нема право да користи особености локације или објекта као покриће за наплату 
додатних трошкова или непредвиђених радова, пошто је пре подношења понуде могао да обиђе 
локацију и објекат, те да својом понудом обухвати све релевантне радове/добра. 

 
Члан 15. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење Уговора, те уколико 
Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са процедуром 
дефинисаном Законом о јавним набавкама.  

Непредвиђени радови су радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести. 
Непредвићене радове ће се посебно уговарати у складу Законом о јавним набавкама. 

Обављени-изведени накнадни или непредвиђени радови, без сагласности Наручиоца и 
писмено закљученог уговора у складу са Законом о јавним набавкама, правно су неважећи и 
Наручилац исте неће финансирати. 
 

Члан 16. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.  

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и по један представник 
Стручног надзора и Извођача. 
 Комисија за примопредају радова сачињава Записник о примопредаји изведених радова. 
 Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје 
радова, Извођач мора да отклони без одлагања.  
 Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 
споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 
 

Члан 17. 
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 ако Извођач  не изводи у складу са конкурсном документацијом и понудом Извођача или из 
неоправданих разлога прекине реализацију; 

 уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту 
врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по упутствима и 
налозима Наручиоца и 

 ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је 

својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача. 

 
Члан 18. 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну 
упућивањем изјаве о једностраном раскиду, која мора садржати основ по ком се уговор раскида и 
отказни рок. 

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума саглашношћу воља уговорних страна. 
 

 
 
 



Члан 19. 
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора 
о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико у  периоду реализације овог уговора, дође до статусних и других промена (промена 
назива, адресе,) уговорних страна, биће извршене измене уговора. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 
 

Члан 20. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе, Закона о планирању и изградњи објеката, Закона о 
облигационим односима,  Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 21. 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно 
надлежног суда. 

 
Члан 22. 

Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) 
примерака а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
 

         ИЗВОЂАЧ:                                                                            НАРУЧИЛАЦ: 
 
____________________                                                            ______________________ 

                                                                                                      Миланка Халиловић, директор 
 
 
 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници (www.tsk.edu.rs). 
 
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова понуда 

ће бити одбијена. 
 

       Комисија за ЈНМВ 1/2017 

http://www.tsk.edu.rs/

