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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-56-27/2018 
Дана: 28.02.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 7/168. у 
оквиру поглавља III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења, обилазак локације за извођење радоваи увид у пројектну документацију, мења 
се део:  

 
Начин, рок и услови извођења радова – Рок за извођење грађевинских радова који су 
предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од увођења у 
посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача радова уведе у посао у року 
од 10 дана од потписивања Уговора, уколико другачије није договорено. 
Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
Начин, рок и услови извођења радова – Рок за извођење грађевинских радова који су 
предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од увођења у 
посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача радова уведе у посао у року 
од 10 дана од дана прибављања потребне документације од стране наручиоца у вези пријаве 
радова и пријаве градилишта надлежним органима. Радови на објекту изводе се без фаза 
извођења. 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 19 и 20/168. у 
оквиру поглавља V – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења се део:  

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач у претходних 
шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној 
вредности од најмање 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење 
грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, 
канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, 
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санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, 
пословни и јавни објекти). Од тога, најмање један се односи на извођење грађевинско-
занатских радова на санацији објекта споменика културе који је под заштитом државе у 
смислу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 
99/2011 - др. Закон). 
 
г) да располаже неопходним кадровским капацитетом – односи се на број и структуру 
стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Понуђач 
мора да има ангажовано, у складу са Законом о раду, најмање 50 (педесет) извршилаца, за све 
време извршења уговора о јавној набавци, од којих обавезно: 

 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 400 или 401 или 
410 или 411 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци, 

 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 413 или 414, 
 1 дипломирани инжењер електотехнике који поседује личну лиценцу 450, 
 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом. 

 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач у претходних 
шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној 
вредности од најмање 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење 
грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, 
канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, 
санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, 
пословни и јавни објекти). Од тога, најмање један се односи на извођење грађевинско-
занатских радова на реконструкцији, адаптацији или санацији објекта споменика културе 
који је под заштитом државе у смислу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 
71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. Закон). 
 
г) да располаже неопходним кадровским капацитетом – односи се на број и структуру 
стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Понуђач 
мора да има ангажовано, у складу са Законом о раду, најмање 50 (педесет) извршилаца, за све 
време извршења уговора о јавној набавци, од којих обавезно: 

 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 400 или 401 или 
410 или 411 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци, 

 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 413 или 414, 
 1 дипломирани инжењер електотехнике који поседује личну лиценцу 450, 
 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом. 

 
 

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 23/168. у 
оквиру поглавља V – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења се део:  

 
г) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем:  

 обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
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потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу 
објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

 доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

 доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 
уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу 
са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

 фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим 
потписом;  

 за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је 
код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А 
образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 
Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код 
понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање). 
Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на 
раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А 
образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 

 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
г) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем:  

 обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу 
објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

 доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

 доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача – 
уговор-фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу 
са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

 фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим 
потписом;  

 за лице за безбедност и здравље на раду које је запослено код понуђача потребно је 
доставити доказ о радном статусу – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију потребне лиценце-сертификата. 
Уколико понуђач ангажује правно лице које се бави пословима безбедности и здравља 
на раду потребно је доставити – уговор о пословно-техничкој сарадњи, док је за лице 
за безбедност и здравље на раду ангажовано код правног лица потребно доставити 
доказ о радном статусу – фотокопију уговора о раду и М-А образац, фотокопију 
потребне лиценце-сертификата. 
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4) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 25/168. у 
оквиру поглавља VI – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:  

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-
у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије. 
У Обрасцу понуде (Поглавље VII Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или 
подноси понуду са подизвођачем. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 
ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском 
Аранђелову – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 04.03.2019. године, до 12:00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-
у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије. 
У Обрасцу понуде (Поглавље VII Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или 
подноси понуду са подизвођачем. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 
ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском 
Аранђелову – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 05.03.2019. године, до 12:00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 

5) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 29/168. у 
оквиру поглавља VI – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:  

 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 
90 (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача – извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од потписивања Уговора 
уколико другачије није договорено. 
Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
Место извођења радова – Општина Нови Кнежевац, зграда Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ издвојено одељење у Банатском Аранђелову, ул. Партизанска бр.52, која се налази на 
катастарској парцели бр.733 К.О. Банатско Аранђелово. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 
90 (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача – извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од дана прибављања потребне 
документације од стране наручиоца у вези пријаве радова и пријаве градилишта надлежним 
органима. 
Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
Место извођења радова – Општина Нови Кнежевац, зграда Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ издвојено одељење у Банатском Аранђелову, ул. Партизанска бр.52, која се налази на 
катастарској парцели бр.733 К.О. Банатско Аранђелово. 
 
 

6) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 32/168. у 
оквиру поглавља VI – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:  

 
13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 



 6

Отварање понуда одржаће се 04.03.2019. године, у 13:00 часова у радним просторијама 
Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, спрат I, канцеларија бр. 20 – сала за седнице. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће 
учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 
на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 
поступку отварања понуда. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Отварање понуда одржаће се 05.03.2019. године, у 13:00 часова у радним просторијама 
Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, спрат I, канцеларија бр. 20 – сала за седнице. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће 
учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 
на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 
поступку отварања понуда. 
 
 

7) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 42/168. у 
оквиру поглавља VII – Образац понуде, мења се део:  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

_______________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

_______________ динара са ПДВ-ом 

 
Начин, рок и услови плаћања 

 
Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 30% аванс, 
 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених 
месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног 
Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање 
окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о 
примопредаји. 
Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег 
документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено 
извођење радова, потписан од стране стручног надзора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 
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Рок извођења радова  
(најдуже 90 календарских дана од дана увођења 
у посао)  

 
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не 
може бити дужи од _____ календарских дана од увођења у посао 
понуђача – извођача радова.  
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од 
потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 
Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
 

 
Место извођења радова 

 
Место извођења радова – Општина Нови Кнежевац, зграда Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ издвојено одељење у Банатском 
Аранђелову, ул. Партизанска бр.52, која се налази на катастарској 
парцели бр.733 К.О. Банатско Аранђелово. 
 

 
Гарантни рок  
(најмање 24 месеца од дана примопредаје 
радова) 
 

 
 

_____ месеца од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде  
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 

 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

_______________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

_______________ динара са ПДВ-ом 

 
Начин, рок и услови плаћања 

 
Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

 30% аванс, 
 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених 
месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног 
Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање 
окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о 
примопредаји. 
Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег 
документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено 
извођење радова, потписан од стране стручног надзора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 
 

 
Рок извођења радова  
(најдуже 90 календарских дана од дана увођења 
у посао)  

 
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не 
може бити дужи од _____ календарских дана од увођења у посао 
понуђача – извођача радова.  
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од дана 
прибављања потребне документације од стране наручиоца у вези 
пријаве радова и пријаве градилишта надлежним органима. 
Радови на објекту изводе се без фаза извођења. 
 

 
Место извођења радова 

 
Место извођења радова – Општина Нови Кнежевац, зграда Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ издвојено одељење у Банатском 
Аранђелову, ул. Партизанска бр.52, која се налази на катастарској 
парцели бр.733 К.О. Банатско Аранђелово. 
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Гарантни рок  
(најмање 24 месеца од дана примопредаје 
радова) 
 

 
 

_____ месеца од дана примопредаје радова 

 
Рок важења понуде  
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 

 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

 
 

8) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, на страни 49/168. у 
оквиру поглавља XI – Модел уговора, мења се део:  

 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 
(словима:______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, 
а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе 
радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за 
онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске 
дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  
6. овог уговора су: 

 природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

 мере предвиђене актима надлежних органа; 
 услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за 
увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није 
другачије одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 
радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Члан 5. 
 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 
(словима:______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, 
а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе 
радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за 
онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске 
дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  
6. овог уговора су: 

 природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
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 мере предвиђене актима надлежних органа; 
 услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за 
увођење у посао је најкасније 10 дана од дана прибављања потребне документације од стране 
наручиоца у вези пријаве радова и пријаве градилишта надлежним органима. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 
радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Комисија  
                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


