
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 2349/1 

Датум: 31.03.2016. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА - ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ (ЗАМЕНА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ И 

РАСВЕТНИХ ТЕЛА ЛЕД СВЕТИЉКАМА)  РАДИ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, РЕДНИ 

БРОЈ ЈН 07/2016, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

  

1. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 

у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176, у оквиру неопходног пословног 

капацитета, додаје се: 
„- поседује овлашћење за извођење посебних система и мера заштите од пожара према 
члану 38 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15) 
Доказ: Понуђач доставља важећу копију решења Министарства унутрашњих послова - 
Сектор за ванредне ситуације“. 

 

2. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 

у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176 мења се текст услова и доказа за 

довољан кадровски капацитет, а који се односи на обављање послова безбедности и 

здравља на раду и противпожарне заштите, и гласи:  

„- има најмање једно запослено или ангажовано лице са положеним испитом о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на 
раду и најмање једно запослено лице за обављање послова проивпожарне заштите. 
Доказ:  За запослено или ангажовано лице које обавља послове безбедности и здравља 

на раду понуђач је дужан да достави фотокопију решења о положеном стручном испиту 

о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о ангажовању.  

Уколико понуђач има уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, дужан је да достави фотокопију уговора са овлашћеним 

правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

За запослено лице које обавља послове противпожарне заштите понуђач је дужан да 

достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту (Лиценца ИКС) оверену 

личним печатом и фотокопију лиценце за пројектовање и извођење посебних система и 

мера заштите од пожара (Лиценца Б2), са доказом о радном статусу - копијом М 

обрасца.“ 

 

3. У поглављу IV  (Упутство понуђачима како да сачине понуду), у тачки 4.9. (Начин и 

услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  

понуде), у подтачки 4.9.5. (Захтев у погледу гарантног рока), на страни 73 од 176, мења 

се реченица која се односи на захтев у погледу гарантног рока и гласи: 

«Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 3 године, а на уграђени 

материјал према декларацији произвођача.». 

У складу са овом променом мења се и део обрасца понуде (страна 157 од 176) и члан 

15. модела уговора о додељивању јавне набавке (страна 162 од 176), а који се односе на 

гарантни рок понуђеног материјала. 

 

 



 

 

4. У поглављу IV (Упутство понуђачима како да сачине понуду), у оквиру тачке 4.12. 

(Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача), мења се подтачка  4.12.1. (Средства финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај аванса, за добро извршењe посла и 

отклањање грешака у гарантном року), на страни 74 од 176, и гласи:  

„4.12.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај 

аванса, за добро извршењe посла и отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно 

група понуђача, у обавези је да, уз понуду, достави: 

а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5% (процената) од 

укупне понуђене цене, односно вредности понуде, на име гаранције за обештећење 

Наручиоца уколико понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда 

изабрана као најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања 

понуде. 

б) обзиром да наручилац даје аванс од 25 % (процената) од укупно уговорене цене, 

оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 

његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року 

од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без приговора" „на 

први позив наплатива", у висини уговореног аванса, са роком важења 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног рока за извођење радова. 

в) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 

року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, са калузулом „неопозива" „без 

приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% (процената) од укупне 

вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе са роком 

доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

г) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 

року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са калузулом 

„неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% 

(процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје 

уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека 

гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, Наручилац 

може да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде. 

У складу са овом променом мења се и члан 21. модела уговора о додељивању јавне 

набавке (страна 164 од 176), а који се односи на средства финансијског обезбеђења. 

5. У деловима конкурсне документације  „II врста, техничке карактеристике, квалитет 

и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и 

место извршења радова, евентуални додатни услови и сл.“ и „V Образац понуде“, на 

свим местима где се помиње артикал "Алармна сирена, бела сл. типу AGN24.6" уместо 

„сертификата о усаглашености са стандардом EN:54-7“ треба да стоји „сертификат о 

усаглашености са стандардом EN:54-3“. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу измењене стране:  „Стране 67, 73, 74, 157, 162 и 164“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 07/2016  



1) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да: 

- је у периоду последњих три године од дана објављивања позива за подношење 

понуда, (2013, 2014. и 2015.) извео радове сличне предмету јавне набавке, на 

најмање 5 објеката, чија је вредност у збирном износу већа од троструког износа 

достављене понуде, без урачунатог ПДВ-а. 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова (Поглавље 

XII) и потврде наручилаца  о изведеним радовима које морају бити попуњене, 

потписане и оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље XIII). 

 

- поседује овлашћење за извођење посебних система и мера заштите од пожара 
према члану 38 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 

и 20/15) 

Доказ: Понуђач доставља важећу копију решења Министарства унутрашњих 

послова - Сектор за ванредне ситуације. 
 

2) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 

- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно 

возило-камион, носивости минимално 2 тоне; 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за теретно возило и 

прочитану саобраћајну дозволу, а  уколико није уписан као власник возила у 

саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу 

коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о 

закупу и слично) 

 

4)   Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да: 

- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано 

најмање 30 (тридесет) радника на позицијама које су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке; 

Доказ: Понуђач доставља копије М обрaзаца или адекватан уговор о ангажовању 
за тражени кадровски капацитет. 
 

- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну 

лиценцу (450 и 453) за одговорног извођача радова; 
Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом 

о важењу  издатом  од  Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о 

радном статусу – копијом М обрасца или уговора о ангажовању. 

 

- има најмање једно запослено или ангажовано лице са положеним испитом о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

или уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 

здравља на раду и најмање једно запослено лице за обављање послова 
проивпожарне заштите. 
Доказ:  За запослено или ангажовано лице које обавља послове безбедности и 

здравља на раду понуђач је дужан да достави фотокопију решења о положеном 

стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, са доказима о радном статусу – копијом М 

обрасца или уговора о ангажовању.  

Уколико понуђач има уговор са овлашћеним правним лицем за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, дужан је да достави фотокопију уговора 

са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на 

раду. 

 За запослено лице које обавља послове противпожарне заштите понуђач је 

дужан да достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту (Лиценца 

ИКС) оверену личним печатом и фотокопију лиценце за пројектовање и 

извођење посебних система и мера заштите од пожара (Лиценца Б2), са доказом 

о радном статусу – копијом М обрасца. 

 

1.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију 

која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. 

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 

попуњава,потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом 
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недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању 

процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 

довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 

професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 

пословним обичајима. 

 

 

4.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

 

4.9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 3 године, а на уграђени 

материјал према декларацији произвођача. 

 

4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 

динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде 

до дана закључења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

Образац структуре цене (поглавље VII у конкурсној документацији), понуђачи 

попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

4.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОК5АЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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4.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

4.12.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај аванса, 

за добро извршењe посла и отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно 

група понуђача, у обавези је да, уз понуду, достави: 

а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5% (процената) од 

укупне понуђене цене, односно вредности понуде, на име гаранције за обештећење 

Наручиоца уколико понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда 

изабрана као најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања 

понуде. 

б) обзиром да наручилац даје аванс од 25 % (процената) од укупно уговорене цене, 

оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 

његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року 

од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без приговора" „на 

први позив наплатива", у висини уговореног аванса, са роком важења 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног рока за извођење радова. 

в) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 

року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, са калузулом „неопозива" „без 

приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% (процената) од укупне 

вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе са роком 

доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

г) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 

року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са калузулом 

„неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% 

(процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје 

уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека 

гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, Наручилац 

може да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде. 
4.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. 
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 преостали део уговорене цене биће 

исплаћен у року, у року од ____дана од 

дана испостављања уредног рачуна и 

одговарајућег документа којим се доказује 

да су радови извршени (не може краћи од 

15 дана нити дужи од 45 дана) 

Рок за извођење радова (максимално 45 

календарских  дана) 

_____ дана (уписати број дана) 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) _____ дана (уписати број дана) 

Гарантни рок (Гарантни рок на изведене 

радове не може бити краћи од 3 године, а 

уграђени материјал према декларацији 

произвођача) 

Гарантни рок на изведене радове ________ 

(уписати број година) 

Гаранти рок на материјал према 

декларацији произвођача 

 

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.                  

_________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

 



 

 

V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 

 

Члан 10. 

Извођач је сагласан да, уколико не изврши обавезе према динамици радова, предвиђене за 

25% (процената) уговореног износа средстава, описане у авансној ситуацији, Наручилац 

реализује - активира банкарску гаранцију за повраћај аванса. 

Извођач се обавезује да, у случају неиспуњења обавеза, врати средства која му је, у складу 

са овим уговором, уплатио Наручилац, у року који заједно одреде Извођач и Наручилац. 

Наручилац се обавезује да, на писмени захтев Извођача, врати нереализовану банкарску 

гаранцију за повраћај аванса, у року од 15 (петнаест) дана од дана када је Извођач у 

целости извршио своје обавезе преузете овим уговором. 

 

Члан 11. 

Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у року из члана 8. 

овог уговора, на начин дефинисан овим уговором и према предмеру радова, или 

неоправдано касни у примопредаји радова, Извођач се обавезује да Наручиоцу плати 

уговорну казну у висини од 0,5% (процената) од укупне вредности уговорених радова, за 

сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 5% 

(процената) укупне вредности уговорених радова. 

Уговорну казну из става 1. овог члана, Наручилац ће наплатити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује 

обавезу Извођача да плати уговорну казну. 

Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу или 

предаји изведених радова. 

 

Члан 13. 

Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако 

докаже да је само делимично крив за кашњење. 

 

Члан 14. 

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од 

Извођача захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача и 

разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

VI КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАТНИ 

РОК 

Члан 15. 

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које 

умањују њихову вредност. 

Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује 

материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној 

документацији. 

Гарантни рок за изведене радове је _______месеци, а за уграђени материјал је према 

декларацији произвођача. Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све 

недостатке, о свом трошку одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца. 

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу 

објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 
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Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, 

експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или 

ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 

обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има 

право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

VIII РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 21. 

Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или 
једностраним отказом. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 

стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у 

потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз 

отказни рок од пет дана од дана достављања писаног отказа. 
Извођач се обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу достави: 
- безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом 

"неопозива”, "без приговора” и "на први позив наплатива”, у висини 
уговореног аванса, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног рока завршетка радова који је предвиђен у понуди и авансну 
ситуацију и 

- безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, са калузулом 
„неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од 
најмање 10% (процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује 
да ће испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 
(тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла; 

- безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, са клаузулом "неопозива”, "без приговора” и "на први позив 
наплатива”, у висини од најмање 10% (процената) од укупне вредности 
уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе, са 
роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног 
рока за изведене радове и уграђени материјал. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. прва алинеја овог члана врати 
Извођачу одмах по извршеној примопредаји радова. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. друга алинеја овог члана врати 
Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по окончању радова. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. трећа алинеја овог члана врати 
Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по истеку гарантног рока за изведене 
радове и уграђени материјал. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу банкарске гаранције, у року из става 1. 
овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде. 

IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 22. 

Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под 

условима прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
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