
                  
      РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
    НАРОДНА СКУПШТИНА 
        03 Број 404-8/7-16-5 
         7. март 2016. Год.  
 

 

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку молерско фарбарских радови и 

одговор на постављено питање заинтересованог лица у поступку јавне набавке ЈН 7/2016 

Дана 07. марта 2016.године, наручилац је добио захтеве за додатним информацијама и 

појашњењем конкурсне документације, поднете од стране заинтересованог лица у поступку 

јавне набавке радова – молерско фарбарски радови, ЈН 7/2016, за потребе Народне 

скупштине Републике Србије. 

 

Питање 

„У члану 12. модела уговора последњи став гласи: „У случају да Извођач једнострано раскине 

уговор, Наручилац има право да реализује меницу“. Сматрамо да би требало извршити измену 

у наведеном делу додавањем текста „изузев уколико је раскид проузрокован неизвршењем 

обавеза од стране Наручиоца“ како би Наручилац и Извођач били заштићени на адекватан 

начин уколико би дошло до примене спорног члана.“ 

Одговор 

У складу са одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измену 

конкурсне документације у року предвиђеном за подношење понуда и то: 

У члану 12. Модела уговора последњи став гласи „У случају да Извођач једнострано раскине 

уговор, Наручилац има право да реализује меницу“ 

Изменом  конкурсне документације Наручилац додаје текст у последњем ставу члана 12. 

Модела уговора, „изузев уколико је раскид проузрокован неизвршењем обавеза од стране 

Наручиоца“  тако да члан 12. Модела уговора сада  гласи: 

 У случају да Извођач једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује 

меницу, изузев уколико је раскид проузрокован неизвршењем обавеза од стране Наручиоца. 

 

Наведена измена постаје саставни део конкурсне документације. 

 

У прилогу се налази измењен Модел уговора. 

 

Комисија за јавну набавку 



XIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

– МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - 

 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – НАРОДНА 

СКУПШТИНА - СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,  са 

седиштем у Београду, ул. Краља Милана 14, ПИБ 

100279223, матични број: 07017715, коју заступа 

Светлана Јовановић, помоћник генералног секретара за 

опште послове на основу овлашћења из решења 

генералног секретара Народне скупштине 03 број: 112-

1423/15 од 22.05.2015. године (у даљем тексту 

Наручилац), с једне стране 

 

 

                    И 

 

________________________________________________

___,        које заступа директор 

_______________________________, са седиштем у 

________________,ул._______________________,бр.___

_____,ПИБ___________________, матични број 

____________________  (у даљем тексту Извођач), с 

друге стране са 

 

 

 

 

Подизвођачима: ( попуњава Извођач): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
(назив, седиште, матични број) 
 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Извођач) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
(назив, седиште, матични број) са друге стране 
 

 

 



 

ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ 

 

Члан 1. 

 

Уговорене стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Службени гласник РС''  бр. 86/15), спровео поступак јавне набавке број ЈН 7/2016 за 

јавну набавку радова – молерско фарбарски радови, на основу Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке 03 Број 404-8/7-16, за потребе Народне скупштине Републике 

Србије. 

 да је Извођач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2016 год. (попуњава 

Извођач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације 

и обрасцу понуде, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео  Одлуку о 

додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. године и понуде Извођача 

број _____ од ____.____. 2016. године (попуњава Наручилац). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА   
 

Члан 2. 
 

 
Предмет овог уговора је набавка радова – молерско фарбарски радови, за потребе Народне 

скупштине Републике Србије, из програма Извођача у свему према понуди Извођача бр. 

_____________, од____.____. 2016. године (попуњава Извођач). 

Извођач  је извођење радова поверио другом Извођачу – подизвођачу 

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности или 

___________________ динара без ПДВ-а.  (попуњава Извођач).  

Уколико Извођач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси 

сву одговорност за своје подизвођаче. 

 

Члан 3. 
 

Извођач се обавезује да молерско-фарбарске радове, изврши у свему према конкурсној 

документациј, техничкој спецификацији и обрасцу понуде за предметну јавну набавку, датој у 

понуди број: _______ од __ . ___. 2016. и овом уговору. 

 
 
 
 
 
 



 

ЦЕНА 
 

Члан 4. 
 

Извођач се обавезује да ће предметне радове извршити по јединачним ценама (биће преузете 

из обрасца понуде), а у укупном износу до износа расположивих средстава, који износи 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора. 

Цена обухвата све припремне и завршне радове, као и све трошкове за рад, материјал, алат и 

транспорт. 

 

РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Члан 5. 

Извођач је дужан да предметне радове изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од 

дана увођења у посао.  

Рок за завршетак радова из претходног става овог члана се може померити само у случају 

дејства више силе, под условом да је добављач предузео све потребне радње да на време 

изврши своју обавезу, што ће се констатовати у писаној форми. 

У рок извршења радова неће улазити дани када Народна скупштина заседа и када одбори 

имају седнице. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Члан 6. 

Место извођења радова су објекти у улици Трг Николе Пашића 13 и Краља Милана 14 у 

Београду.  

У току вршења радова, Извођач се мора придржавати општих и посебних прописаних мера 

безбедности и заштите на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да 

обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица. 

Потписивањем Уговора, Извођач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду 

у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедносне 

провере од стране надлежног државног органа. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 7. 

Гаранција на изведене радове је 4 године. Гарантни рок тече од записничког пријема 

изведених радова. 

 

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

Члан 8. 

Извођач је обавезан да током извођења радова, најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним једничним ценама. 



Наручилац је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине, најкасније у 

року од 10 дана од дана пријема. 

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

закључити Анекс овог уговора у складу са Посебним узансама о грађењу, а пре коначног 

обрачуна, односно испостављене окончане ситуације. 

 
 
КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 9. 
 

Извођач је дужан да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима 

струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла. 

Извођач је дужан да приликом извођења радова користи еколошки материјал, као и да достави 

атесте уграђених и употребљених материјала. 

Члан 10. 
 
Уговорне стране су сагласне да се квалитативни и квантитативни пријем радова из члана 2. 

Овог Уговора врши записнички, у року од 8 (осам) дана од дана извршења истих и евентуалне 

разлике или примедбе код пријема, констатоваће се у присуству овлашћених лица обе 

уговорне стране. 

Примопредају извршених радова извршиће Комисија коју чине представник Наручиоца и 

представник Извођача о чему ће се сачинити записник. 

У случају да извршени радови нису у складу са уговореним, Наручилац има право да након 

писмене рекламације, захтева од Извођача уредно извршење Уговора или снижење цене. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документациу 

вођену у току реализације Уговора, записнички преда Наручиоцу, а Наручилац ће извршити 

плаћање у року од 45 дана од достављања привремених односно окончане ситуације, оверене 

од стране овлашћеног лица Наручиоца и пријема рачуна за изведене радове. 

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум 

закључења Уговора о извођењу радова. 

Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених и 

унетих у грађевинску књигу и достављањем атеста свих уграђених материјала. 

Плаћање ће се извршити на жиро рачун Извођача број: __________________________, код 

банке ______________________.(попуњава Извођач). 

Обавезе које буду доспевале у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у буџетској години. 

 

 

 

 

 



СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 12. 

Извођач, коме је додељен уговор, дужан је да, као средство финансијског обезбеђења, достави 

Наручиоцу, меницу, евидентирану у регистру меница, за добро извршење посла у висини од 

10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет)  дана 

дужим од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив. 

Извођач, прилоком предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих 

потписа и копију потврде о регистрацији менице. 

Потписивањем овог уговора Извођач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 

реализовати депоновану меницу, у случају да не изврши своју обавезу која се односи на 

уговорени рок реализације предмета уговора, квалитет и квантитет извршене услуге, као и у 

случају да не извши друге уговорене обавезе у складу са овим уговором. 

У случају да Извођач једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује меницу, 

изузев уколико је раскид проузрокован неизвршењем обавеза од стране Наручиоца   

 

 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 13. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Извођач не испуни уговорену 

обавезу или је делимично изврши. 

 

Члан 14. 

Овај уговор може да се раскине на основу воља уговорних страна, односно његовим 

неиспуњењем, или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, када једна страна 

достави другој уговорној страни писано обавештење о раскиду уговора, са отказним роком од 

30 (тридесет) дана. 

Отказ се уручује у писаној форми, с тим да отказни рок почиње тећи од дана пријема 

обавештења. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 15. 

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење 

уговорених обавеза било које уговорне стране, а које се према правним прописима сматрају 

вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док траје виша 

сила и ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду. 

Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писменим путем обавести другу уговорну 

страну о њеном настанку, као и престанку више силе. 

У случају трајања више силе дуже од 15 (петнаест) дана, свака уговорна страна има право да 

раскине овај Уговор. Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су 

им биле познате у моменту закључења уговора и преузимању уговорених обавеза. 



СПОРОВИ 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају договором. 

У случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред надлежним судом у 

Београду. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 17. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања Уговора. 

 

Члан 18. 

Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна, у случају потребе за повећањем обима 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. 

 

Члан 19. 

Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и 

уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 20. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу 

облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 21. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

     
     За ИЗВОЂАЧА                                                                За НАРУЧИОЦА      

          ДИРЕКТОР                             ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА               

___________________________                                                             Светлана Јовановић 

Учесник у заједничкој понуди 

 
___________________________ 
                  
           Подизвођач 
 
___________________________ 
 
 

 


