
                                                                                                                        

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 

Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 

Адреса: Данила Киша 8/а 

Датум: 08.05.2015.године 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац врши измену и допуну 

конкурсне документације за јавну набавку Израда бунара В-III-6/2, број ЈН III-1/15: 

 

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 10 у тачки 2.14.3., тако да она сада гласи: 

2.14.3. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће 

у тренутку примопредаје радова предмета јавне набавке наручиоцу доставити соло бланко 

меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 

10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року и картон депонованих потписа. 

Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од 

стране наручиоца као неприхватљива. 

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 18, у делу II конкурсне документације – 

ДОДАТНИ УСЛОВИ, под тачком 1 а), тако да она сада гласи: 

а) да није исказао губитак у претходној пословној години (2013. године), доказ: Извештај о 

бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре (уколико се ради о заједничкој 

понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача); 

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 19 у делу захтеваног кадровског 

капацитета, тако да она сада гласи: 

да располаже са најмање 2 дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију са личном 

лиценцом број 492, запосленом на неодређено време од којих један има најмање 5 година 

радног искуства у обављању одговарајућих послова у струци. 

Доказ: фотокопије радне књижице са пријавом, а за дипломиране инжињере и фотокопија 

тражене лиценце са потврдом о важењу; 

 

 



 

Врши се измена конкурсне документације на страни 19 у делу захтеваног Техничког капацитета, 

тако да она сада гласи: 

да располаже са потребним техничким капацитетом у сопственом власништву или у подзакупу, 

и то: 

1) бушаћа гарнитура за реверсно бушење (дубине бушења до 150 m, пречника бушења до 1000 

mm или веће); 

2) прибор за изношење набушеног материјала пречника од 125 mm до око 150 mm; 

3) апаратура за каротажна мерења 

4) компресорски строј, минималног радног притиска од 8 бари и минималног капацитета од 10 

m3/h или јачe 

5) опрема и алати за манипулацију са бушаћим прибором и бунарском конструкцијом током 

њене уградње у бунарску бушотину (витло -1 ком, прихватне шелне - 3 пара); 

6) опрема за разраду и испирање бунарске конструкције (компресор, цеви, ињектор, пакерски 

уређај); 

7) опрема за извођење хидродинамичког теста (пумпа, потисни цевовод, протокомер, 

шибервентил, цеви за одвод воде, мерач за мерење промена нивоа подземних вода током 

теста). 

Доказ: фотокопија књиговодствене картице основног средства, или фотокопија пописне листе 

или фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је могуће 

потврдити власништво/закуп, и то само за тражени технички капацитет. 

Поседовање горе наведених алата могуће је доказати и Изјавом понуђача на меморандуму 

понуђача, потписаном од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 26 у Образцу бр. 5 - Структура цене, тако 

да она сада гласи: 



 

Образац бр. 5    СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА ИЗРАДУ БУНАРА Б-III/6-2 

Р. 
бр. 

Опис радова 
Јед. 
мере 

 Кол.  
Јед. 
цена 

Укупно 

            
1. ТРАНСПОРТ И ПРИПРЕМНО-

ЗАВРШНИ РАДОВИ 
    

    
1.1. Транспорт бушаћег постројења, алата и 

материјала за уградњу у бунар, 
монтажа и демонтажа бушаћег 
постројења, у свему према позицији 1.2. 

    

    
  Обрачун се врши паушално за целу 

позицију 
Пауш.    1,00      

    
1.2. Припремно-завршни радови: ископ 

базена за смештај и одржавање радног 
флуида за бушење, чишћење и одвоз 
набушеног материјала, довођење 
радилишта у првобитно стање по 
завршетку радова у свему према 
позицији 1.3. 

    

    
  Обрачун се врши паушално за целу 

позицију 
Пауш.    1,00      

    
  Укупно транспорт и припремно-

завршни радови         
  

          
2. ИЗРАДА БУНАРА Б-III/6-2         
2.1. Бушење и уградња уводне колоне Ø 900 

мм до 6,0 м у свему према позицији 
1.4.1. 

    

    
  Обрачун по дужном метру уводне 

колоне 
м    6,00      

    
2.2. Бушење канала бушотине пречника Ø 

820 мм у интервалу од 6,0 - 82,0 м 
реверсним начином испирања 
набушеног материјала уз примену чисте 
воде, у свему према позицији 1.4.1. 

    

    
  Обрачун по дужном метру канала 

бушотине 
м  76,00      

    
2.3. Каротажна мерења са четири операције 

(СЕО, СП, Г, Т) у интервалу од 0,0 - 80,0 
м у свему према позицији 1.4.2. 

    

    
  Обрачун по дужном метру бушотине м  80,00          
2.4. Набавка, припрема, транспорт и 

уградња бунарске конструкције у свему 
према позицији 1.4.3.: 

    

    
  * таложник Ø 273 мм од 80,0 - 75,0 м         



  Обрачун по дужном метру таложника м    5,00          
  * филтер Ø 273 мм (основна цев 

дебљине зида 7,1 мм) тип “слотирани”, 
у интервалу од 75,0 - 62,0 м 

    

    
  Обрачун по дужном метру филтера м  13,00          
  * експлоатациона челична колона Ø 273 

мм, спирално варена, дебљина стенке 
7,1 мм, у интервалу од 62,0 - 40,5 м 

    

    
  Обрачун по дужном метру 

експлоатационе колоне 
м  21,50      

    
  * редукција-прелаз Ø 273/323,9 мм 

дужине 0,5 м 
    

    
  Обрачун по комаду ком    1,00          
  * експлоатациона колона Ø 323,9 мм 

спирално варена, дебљина зида стенке 
7,14 мм, у интервалу од 40-+0,5 м. 

    

    
  Обрачун по дужном метру 

експлоатационе колоне 
м  40,50      

    
  * централизери Ø 273/800 мм и Ø 

323/800 мм 
    

    
  Обрачун по комаду ком    4,00          
2.5. Набавка, транспорт, припрема и 

уградња филтерског засипа од 
сепарисаног кварцног гранулата 
крупноће д = 1-3 мм у интервалу од 82,0 
- 57,5 м, у свему према позицији 1.4.4. 

    

    
  Обрачун по дужном метру филтарског 

засипа 
м  24,50      

    
2.6. Изолација експлоатационе колоне у 

свему према позицији 1.4.5.         
  * набавка, транспорт и уградња тампона 

од префабриковане сушене глине са 
својствима бубрења, у прстенасти 
простор,  57,5 - 49,5 м у свему према 
позицији 1.4.5.         

  Обрачун по дужном метру тампона м    8,00          
  *набавка, транспорт и уградња 

грађевинског шљунка у међупростор од 
49,5 - 0,0 м,         

  Обрачун по дужном метру 
међупростора м  49,00          

2.7. Разрада бунара “аир-лифт” системом 
дуплим пакером по сегментима 
силазним и узлазним поступком до 
избистрења у сваком сегменту, у свеми 
према позицији 1.4.6.         

  Обрачун по часу разраде бунара час  24,00          



2.8. Тестирање бунара са три различита 
капацитета. Контрола капацитета и 
садржаја песка у води током тестирања 
бунара врши се “Томпсоновим” 
преливом, у свему према позицији 1.4.7.         

  Обрачун по часу тестирања бунара час  48,00          
2.9. Реометрија-мерење протока и калипера 

у бунару.         
  Обрачун по дужном метру бунара м  80,00          
2.10. Узорковање воде и израда анализе 

обима “В”.         
  За обрачун по комаду анализе ком    1,00      
2.11. Израда и постављање сигурносне 

бунарске капе.         
  За обрачун по комаду бунарске капе ком    1,00          
2.12. Израда извештаја о резултатима 

геолошких истраживањиа.         
  За обрачун по комаду извештаја ком    1,00          
  Укупно за израду бунара Б-III/6-2         
            
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА         
1. ТРАНСПОРТ И ПРИПРЕМНО-

ЗАВРШНИ РАДОВИ 
    

    
2. ИЗРАДА БУНАРА Б-III/6-2         

  УКУПНО:         
  ПДВ 20%:         
  УКУПНО СА ПДВ:          

 

 

 Дана _______________         М.П.   _____________________ 

                                                                     Потпис одговорног лица 

 

Напомене: Предмерске количине предвиђене овим предмером подлежу промени после 

евентуалних измена након каротажних мерења на истражно експлоатационој бушотини. 

 

Врши се измена конкурсне документације на страни 30 у Образцу бр. 6 - Техничке 

спецификације, у тачци 1.4.1. Бушење канала бушотине у ставу 3, тако да она сада гласи: 

Бушење се изводи пречником Ø 820 мм или већим са индиректним (реверсним) начином 

испирања набушеног материјала и уз примену чисте воде као радног флуида. 

 



Врши се измена конкурсне документације на страни 39 у Образцу бр. 7 - Модел уговора тако да 

она сада гласи: 

 

ОБРАЗАЦ бр. 7         МОДЕЛ УГОВОРА 

 
О НАБАВЦИ РАДОВА У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ БУНАРА Б-III-6/2 НА ВОДОЗАХВАТУ 

У БЕЧЕЈУ 
 
 

Закључен дана **.**.2015. године између: 

1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, матични 
број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране 
и 

 

2. __________________________________________ (назив), ___________________________ 
(адреса), ПИБ _________________, матични број _______________, које заступа 
____________________ (функција) _________________________ (име и презиме), у даљем 
тексту Извођач радова, са друге стране  

 

Подизвођачи: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи): ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је израда бунара Б-III-6/2 на водозахвату у Бечеју, у складу са спроведеним 

отвореним поступком јавне набавке радова бр. ЈН III-1/15, према Понуди Извођача радова број 

_______од ________ 2015. године. 

Понуда Извођача радова из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

- (уколико је заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или др.правни акт којим је 

прецизирана одговорност сваког понуђача). 

 
II ЦЕНА 



 
Члан 2. 

 
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова за изведене радове који су предмет овог уговора 

исплатити цену у укупном износу од ____________________ динара без ПДВ-а, односно 

___________________ динара са ПДВ-ом, и то под условима утврђеним чланом 8. Уговора. 

У цену су укључени цена извођења радова, сав помоћни материјали, радна снага и све друго што је 

неопходно за реализацију предмета јавне набавке, а сходно Обрасцу бр. 5 конкурсне документације – 

Структура цене, који чини саставни део овог уговора. 

Јединичне цене утврђене понудом Извођач радова нема права да повећава за време извршења овог 

уговора. 

 
III МЕСТО, РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 3. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је место извођења предметних радова на водозахвату у 

Бечеју.  

Рок за отпочињање предметних радова је одмах по потписивању Уговора. 

Извођач радова је у обавези да предметне радове у целости изврши у року до 30 календарских дана. 

Рок за извршење радова из претходног става овог члана може се мењати само у случају више силе 

(рат, земљотрес, поплаве, ниске температуре, ниже од -5 °C) и друге природне непогоде и догађања 

чије се наступање није могло унапред предвидети. 

У случају појаве ма ког од случајева из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да у 

року од 24 часа од дана настанка околности више силе о томе писано обавести Наручиоца и поднесе 

Захтев за продужење рока. 

У случају из претходног става, уговорени рок се помера за онолико за колико је узрочник узроковао. 

Уколико писано обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока изостану, 

продужење рока неће бити признато Извођачу радова. 

 
Члан 4. 

 
Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити радови, као 

што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не може 

тражити било какве промене Уговора. 

Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком документацијом 

на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака. 



Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са важећим прописима. 

Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима 

поступа. 

У случају измене пројектно-техничке документације Извођач радова има право да писано затражи 

продужење рока, под условом да извршене измене по свом обиму битно утичу на рок извођења радова 

по овом уговору. У случају да измене пројектно-техничке документације проузрокују вишкове, мањкове, 

непредвиђене или накнадне радове, исти ће се обрачунати у складу са чланом 6. 

 

IV ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 
 

Члан 5. 
 

Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између Извођача 

радова и Наручиоца, што ће се констатовати записником. 

Као дан примопредаје предметних радова сматра дан потписивања записника о примопредаји који 

потписују овлашћени представници уговорних страна. 

Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о 

свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема 

писаног позива. 

Уколико Извођач радова у року предвиђеном претходним ставом овог члана не приступи отклањању 

недостатка, Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица, а на терет Извођача 

радова. 

IV ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

Члан 6. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је 

дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених 

радова и изводи вишкове радова. 

Вишкови радова, односно мањкови радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи 
уговорена јединична цена. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца а уз сагласност стручног надзора извести хитне 

непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или спречавање штете, 



а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 

нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из претходног става 

овог члана о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

У том случају Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Вишкови, непредвиђени и накнадни радови ће се у случају неопходне потребе посебно 

уговарати у складу са Законом о јавним набавкама и посебним узансама о планирању и 

изградњи. 

 

V ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 7. 
Остале обавезе Наручиоца су да: 

1. пре почетка извођења радова обезбеди несметан улаз гарнитури и возилима са прибором и 

материјалом на градилиште; 

2. пре почетка извођења радова реши имовинско – правне односе и обезбеди о свом трошку и 

благовремено достави Извођачу радова на располагање потребну пројектно–техничку документацију и 

прибави потребне дозволе и сагласности неопходне за реализацију радова предвиђених овим уговором; 

3. континуирано снабдева градилиште водом о свом трошку за време извођења радова на бушењу и 

разради бунара у количини неопходној за те операције. 

 

Члан 8. 

Остале обавезе Извођача радова су да: 

1. све радове из Уговора изведе савесно и квалитетно, у складу са правилима струке, а према постојећој 

документацији, датим техничким условима, према обострано прихваћеним техничким условима из 

понуде из члана 1. став 1. Уговора, као и важећим прописима за коришћену врсту опреме и радова; 

2. уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције, грађевински дневник и 

грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од Надзорног органа и 

одговорног руководиоца радова; 



3. приликом извођења радова, у складу са законским прописима, изврши обезбеђење локације 

извођења радова спровођењем свих прописаних мера заштите на раду; 

4. благовремено и целовито предузима мере за безбедност грађана суседних објеката и трећих лица, 

материјала, саобраћаја, околине као и мере за заштиту животне средине. 

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу 

штету. 

VI УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 9. 
 
Износ из члана 2. став 1. Уговора Наручилац ће уплаћивати Извођачу радова на рачун број 

_______________________ код банке ________________________ . 

Износ из претходног става се уплаћује у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављене и оверене 

ситуације од стране стручног надзора. 

 

VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
 
Извођач радова се обавезује да ће у року од 5 дана од дана закључења овог уговора Наручиоцу предати 

соло бланко меницу регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, оверену печатом и 

потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 10 

дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла, и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач 

радова наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач радова не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку предаје предмета јавне набавке (након извршених радова 

на изради бунарске конструкције) доставити Наручиоцу соло бланко меницу регистровану у Регистру 

меница Народне банке Србије, оверену печатом и потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене 

вредности без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока, као средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму. 



Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака којe би моглe да умање могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања истих у Уговором 

утврђеном гарантном року. 

Наручилац се обавезује вратити менице Извођачу радова по истеку њихове важности. 

 

VIII НАДЗОР 

Члан 11. 
 
Надзор над извођењем уговорених радова, у свим фазама врши Наручилац путем лица којег одреди за 

Надзорни орган. 

Наручилац ће Извођачу радова благовремено писaно саопштити које је лице одредио за Надзорни 

орган. 

Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које одреди за Надзорни орган. 

Надзорни орган је овлашћен да ставља писане примедбе Извођачу радова на ток извођења и квалитет 

изведених радова, а Извођач радова је дужан да исте усвоји и поступа по њима. 

Надзорни орган не може вршити измене техничких решења уколико то знатно утиче на технологију 

извођења без сагласности Наручиоца и Извођача радова. 

Надзорни орган је овлашћен и дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који води Извођач 

радова. 

Уколико Надзорни орган не овери или писмено не оспори извештај из грађевинског дневника који води 

Извођач радова у року од 24 часа сматра се да су подаци у дневном извештају тачни. 

Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе по очекиваном 

квалитету. 

Извођач радова се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора у ток у извођења 

радова. 

IX РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 12. 

 
Уговор се раскида писaном изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и сматра се 

раскинутим даном пријема писaне изјаве. 

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то: 



1. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење 

радова; 

2. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно; 

3. ако Извођач радова не изврши радове у уговором предвиђеном року; 

4. ако Извођач радова не поступа по налозима Надзорног органа; 

5. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада; 

6. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати 

средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 10. став 1. овог уговора. Наручилац може 

једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима: 

1. ако Надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 

2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.  

Извођач радова може раскинути уговор: 

1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе; 

2. ако Извођач радова без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове. 

Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном 

раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране. 

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 радова. 

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Евентуалне спорове из или поводом овог уговора уговорне стране ће решавати мирним путем 

споразумевањем, преко одговорних и овлашћених представника. 



Уколико спор није могуће решити мирним путем утврђује се надлежност стварно и месно надлежног 

суда према седишту Наручиоца. 

Члан 14. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 15. 

Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог 

уговора.  

Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка. 
 
 
 ИЗВОЂАЧ РАДОВА      НАРУЧИЛАЦ 
 
____________________________    ****************************** 
 
 
Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и оверити 

печатом сваку страну Уговора. 

Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 

му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу 

о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

Комисија за јавне набавке: 

Кути Габор, дипл.инж.грађ. -мастер 

Јована Топић, cлужбеник за јавне набавке 

Бата Јожеф, дипл.инж. 

 
* документ је важећи без потписа и печата 


