
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број :  717/2017-ЈН 

Датум: 22.11.2017. године 
  

 
На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак 

објављује:     

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Наручилац властодавац:  Град Чачак 
 

Назив наручиоца oвлашћеника: Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак 
  

Адреса наручиоца овлашћеника: Цара Лазара број 51, 32000 Чачак 
  

Интернет страница наручиоца 

овлашћеника: 

www.jpgradaccacak.co.rs  

  

Врста наручиоца овлашћеника: Јавна предузећа - локална самоуправа 
  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 
  

Врста предмета: Радови 

 
 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: 
 

набавка радова - радови н уређењу некатегорисаних ( атарских ) путева и отресишта на 

подручју Чачанског краја, отворени поступак Ј.Н. редни број 17/Р-2017 

 

Ознака из општег речника набавке:  

45233142 - Радови на поправљању путева  
 

 
 

Уговорена вредност: 8.029.199,65 динара без ПДВ-а 

9.635.039,58 динара са ПДВ-ом 
 

 

Критеријум за доделу уговора: 
 

најнижа понуђена цена 

 

 

http://www.jpgradaccacak.co.rs/


Број примљених понуда: 4 ( четири ) 
 
 

 

Понуђена цена: - Највиша 10.453.736,60 динара без ПДВ-а 

- Најнижа   8.029.199,65 динара без ПДВ-а 
 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

- Највиша 10.453.736,60 динара без ПДВ-а 

- Најнижа   8.029.199,65 динара без ПДВ-а   
 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

 

/ 

  
 
 
 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 

 

 

03.11.2017. године 

 
 
 
 

 

Датум закључења уговора: 

 

 

21.11.2017. године 

 
 

Основни подаци о добављачу: 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, експорт - 

импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558. б.б. , из Чачка, матични број 07999933, ПИБ 

број 100483227 

 

 

Период важења уговора: Предметни радови ће се изводити у периоду од дана 

закључења уговора о јавној набавци, а најдуже до 

30.04.2018. године. 
 

Престанак извођења радова може се констатовати и пре 

30.04.2018. године, у зависности од утрошка средстава 

која ће представљати укупно уговорену цену радова из 

уговора, а што ће се констатовати у форми записника о 

изведеним радовима који потписују и печатом оверавају 

обе уговорне стране. 
 

 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама које уређују могућност измене 

закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке наручилац 

предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећа обим 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 чл. 39. ст. 1. Закона о јавним набавкама, односно већа од 5.000.000,00 

динара, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са 

Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора. 

Вредност изведених радова утврђена по измени уговора о јавној набавци по овом 

основу не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну јавну 

набавку.           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 



Након закључења уговора о јавној набавци наручилац дозвољава промену укупно 

уговорене цене и промену рока за извођење предметних радова као битних 

елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени, односно 

који су предвиђени посебним прописима. 
 
 

Промена укупно уговорене цене, и то промена цене као последица утврђених 

вишкова ( ''вишкови радова'' су количине изведених радова које прелазе уговорене 

количине радова ) или мањкова радова ( ''мањак радова'' су негативна одступања 

изведених радова у односу на уговорене количине радова ) у складу са Посебним 

узансама о грађењу.  
 

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка радова, 

добављач је дужан да застане са том врстом радова и да о томе писмено обавести 

наручиоца. 
 

 

По добијању писмене сагласности од стране наручиоца, добављач ће приступити 

извођењу вишка радова. 
 

 

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова усвојене понуде 

добављача остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% 

уговорених количина третираће се као уговорени радови и за њих ће важити уговорена 

јединична цена и неће утицати на продужетак рока за извођење радова. 
 

Коначним обрачуном утврдиће се разлика између вишка и мањка радова, при чему се 

укупно уговорена цена из чл. 2. овог уговора не може повећати више од 10%, а у 

сваком случају не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну 

јавну набавку. 
 

По постизању сагласности око коначног обрачуна, извршиће се измена уговора у 

складу са Законом о јавним набавкама, о чему ће бити сачињен посебан анекс уговора. 

 

Промена рока за извођење предметних радова - овај рок се може продужити из 

разлога предвиђених чл. 42 ст. 1, ст. 2. и ст. 3. тч. 1. , 2. , 3. , 5. , 7. и 8. Посебних узанси 

о грађењу. У том случају извршиће се измена уговора у складу са Законом о јавним 

набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора. 
 

 

 

Остале информације: 

 

     

 

 


