
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 2571/1 

Датум: 15.06.2016. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац врши  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊE ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 08/2016, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
  

1. 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 4.9.3. (Захтев у погледу временa извођења радова), на страни 20 од 

65, мења се прва  реченица и гласи: 

«Понуђач је дужан да радове на текућем одржавању зграде Економског факултета у 

Београду заврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана 

увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова». 

 

2. 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 21 од 65, 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 39 од 65) и члан 15. 

модела уговора о додељивању јавне набавке (страна 44 од 65), а који се односе на 

гарантни рок понуђеног материјала. 

 

3. 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 21 и 22 од 65, 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 46 од 65), а који се односи на средства финансијског обезбеђења. 

 

5. У поглављу VI (Модел уговора), врши се измена у члану 10 став 1, на страни 43 од 65, 

и гласи:  

«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. ». 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу измењене стране:  „Стране 20, 21, 22, 39, 43, 44 и 46“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 08/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

4.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  

Плаћање се врши на следећи начин: 

Наручилац ће авансно уплатити износ од 25% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 

преостали део уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, 

нити дужи од 45 дана, од дана пријема исправног рачуна који испоставља понуђач, а на 

основу окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаних од стране стручног надзора, 

уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење 

посла и евентуално плаћање уговорне казне. 

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

4.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да свакодневно 

врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да исти 

нису прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извођачу 

радова, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 

накнаду причињене штете. 

 

4.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 

Понуђач је дужан да радове на текућем одржавању зграде Економског факултета у 

Београду заврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана 

увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова. Највећи део посла ће се 

обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У осталом периоду, 

рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 

настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и 

сл.)  

Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у обавези 

да ради  и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) 

дана у 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 
4.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-

560) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 08/2016”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

            22 



 

 

 

 

 

 

пролазак каблова).Рупе избушити у крајњем левом и 

десном горњем углу. Са задње стране стола монтирати 

плочу од универа дебљине 18мм у боји „GOBI“ 

искантована са све четири стране АBS траком 22/2мм у 

боји „GOBI“. Плочу са задње стране монтирати тако да 

с10цм. Димензије плоче са задње стране је 140 х 35 цм.        

 49. 

 Кoнфeрeнциjскa стoлицa  

Конференцијска столица на четрири металне ноге. 

Подконструкција од металних елипсастих цеви 

30х15х1,5мм. Метална конструкција је завршно обрађена 

електростатичких наношењем праха у црном тону. Метални 

завршеци ногу су заштићени са пластичним чеповима. 

Димензијa столице је 82 х 54,5 х 42,5 цм . Седиште и наслон 

од ламинираног буковог отпреска обложеног 

полиуретанском пеном густине 25кг/м3 и тапацирани у 

микрофиберу (памук 15% , полиестер 85%) у боји по 

избору Наручиоца.  ком. 80      

      СВЕГА:   

      ПДВ:   

      УКУПНО   

 

Вредност радова према јединичним ценама из 

предмера са рекапитулацијом, изражена у 

динарима без ПДВ-а 

 

Вредност радова према јединичним ценама из 

предмера са рекапитулацијом, изражена у 

динарима са ПДВ-ом 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће уплатити аванс од 25% од 

укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 

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) 

Гарантни рок на изведене радове ________ 

(уписати број година) 

Гаранти рок на материјал је 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. 
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од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 

Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености објекта 

за несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу 

документацију и обезбеди несметан приступ градилишту. 

Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења из става 

3. овог члана. 

Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 3. овог члана. 

Извођач се обавезује да радове изведе у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана, 

рачунајући од дана увођења у посао. 

Највећи део посла ће се обављати када нема активности на факултету, рачунати на 

могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније, 

због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.). 

Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се 

придржава динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена, 

суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако 

технолошки процес то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном 

функционисању процеса наставе. 

Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 

У случају прекорачења дневних рокова утврђених динамичким планом за извођење радова 

више од пет дана, Наручилац може да раскине овај Уговор и наплати банкарске гаранције за 

аванс и добро извршење посла, као и да покрене спор пред надлежним Судом за насталу 

штету. 

Место извођења радова је објекат Наручиоца у Београду, Каменичка број 6. 

 

Члан 9. 

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то 

испуњени услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за 

предметне радове. 

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, проузрокованих 

несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и функционалност 

објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих лица, оштећења 

хитно отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе, 

наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 

 

 

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. 
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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 у случају 

прекорачења дневних рокова утврђених динамичким планом за извођење радова више од 

пет дана, Наручилац може да раскине овај Уговор и наплати банкарске гаранције за аванс и 

добро извршење посла, као и да покрене спор пред надлежним Судом за насталу штету.  

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. 

Уколико не отклони квар ни у року дужем од 2 (два) дана, Извођач се обавезује да сноси 

трошкове настале штете проистекле застојем. 

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони 

квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, 

механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане 

као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 

Извођач се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно и у уговореном року, у складу 

са понудом, предмером, инвестиционо - техничком документацијом, конкурсном 

документацијом, важећим прописима, нормативима, стандардима, правилима струке и 

техничким прописима који важе за извођење ове врсте радова, динамичким планом и овим 

уговором, сопственом опремом, алатом и радном снагом и својим материјалом. 

 

 

 

44 

 

 



 

 

 
 

 

 

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. 

 

X ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

 

Члан 23. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу 

и Закона о облигационим односима. 
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