
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број : 368/2017-ЈН 

Датум: 14.06.2017. године 
  

 

На основу чл. 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 

124/12, 14/15 и 68/15  ) и чл. 38. Статута ЈП ''Градац'' Чачак, директор ЈП ''Градац'' Чачак 

доноси: 
 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак 
  

Адреса наручиоца: Цара Лазара број 51, 32000 Чачак 
  

Интернет страница наручиоца: www.jpgradaccacak.co.rs  
  

Врста наручиоца: 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 - рехабилитација коловоза дела општинског пута Л 308 Горња Трепча            

( друга фаза ), отворени поступак Ј.Н. редни број 05/Р-2017 
 

Предметни радови ће се обављати на територији града Чачка - територија Месне 

заједнице Горња Трепча 
 

Ознака из општег речника набавке:  

45233142 - Радови на поправљању путева 
 

 
 

Првобитна вредност уговора: 11.276.653,46 динара без ПДВ-а 

 
 

Измењена вредност уговора: 11.276.653,46 динара без ПДВ-а 

 

 

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


 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 

одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену: 

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова - рехабилитација коловоза дела 

општинског пута Л 308 Горња Трепча ( друга фаза ), отворени поступак Ј.Н. редни број 

05/Р-2017, закључен је уговор о јавној набавци са добављачем Акционарско друштво 

за одржавање и изградњу магистралних и регионалних путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, 

Улица 600 број 2, из Чачка ( са подизвођачем Друштво са ограниченом одговорношћу 

за производњу, промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558 број 

бб из Чачка ) заводни / деловодни број код наручиоца 199/2017-ЈН од 19.04.2017. 

године и заводни / деловодни број код добављача 424 од 20.04.2017. године.    
 

У току реализације предметног уговора добављач Акционарско друштво за одржавање 

и изградњу магистралних и регионалних путева ''ПУТЕВИ'' Чачак, Улица 600 број 2, 

из Чачка ( са подизвођачем Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, 

промет и услуге, експорт - импорт ''ТАТОВИЋ'' Чачак, Улица 558 број бб из Чачка )  

обратио се наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење радова ( заводни / 

деловодни број код добављача 6/3 од 06.06.2017. године ) који је примљен и заведен 

код наручиоца под заводним / деловодним бројем 1162/17-1-03 од 12.06.2017. године.  
 

Предметним захтевом добављач је позивајући се на чл. 4. ст. 2. закљученог Уговора бр. 

199/2017-ЈН од 19.04.2017. године ( заводни / деловодни број код наручиоца ЈП 

''Градац'' Чачак ) којим су предвиђени разлози на основу којих се може продужити рок 

за извођење радова, а све у складу са применом чл. 42. Посебних узанси о грађењу, 

тражио продужетак рока за извођење радова за 15 календарских дана. Разлози које је 

добављач навео у свом захтеву су лоши временски услови који узрокују кашњење и 

немогућност да се уговорени радови изведу у уговореном року, а такође као један од 

разлога за кашњење подносилац захтева је навео и чекање да поједина јавна предузећа 

дају своје сагласности за постојеће подземне инсталације на градилишту.  
 

Разматрајући захтев добављача за продужење рока за извођење радова из предметног 

уговора, дана 13.06.2017. године лице одговорно за праћење извршења уговора и 

надзорни орган ( овлашћена лица наручиоца ) су се позитивно изјаснили о истом 

давањем сагласности за продужење рока за извођење радова ( заводни / деловодни број 

сагласности код наручиоца 1173/17-1-03 од 13.06.2017. године ), односно утврдили да 

су разлози за продужење рока за извођење радова прихватљиви и оправдани, и да је 

рок који је захтевао - предложио добављач објективан и оптималан са аспекта рока у 

коме се реално могу извести комплетни радови из закљученог уговора. 
 

Наиме, лице одговорно за праћење извршења уговора и надзорни орган као овлашћена 

лица наручиоца, а приликом разматрања предметног захтева за продужење рока за 

извођење радова, узели су у обзир неспорне чињенице да су почетак радова пратиле 

неповољне хидролошке околности ( обилне падавине ), да због специфичности 

градилишта, односно пута на коме се изводе предметни радови постоји велики број 

подземних инсталација из ког разлога је за готово сваку интервенцију била потребна 

одређена врста сагласности јавног предузећа које је надлежно за те инсталације, као и 

чињеницу да је добављач / извођач радова у досадашњем периоду поступао по 

налозима надзорног органа, па су на онову ових чињеница одлучили да издају горе 

означену сагласност за продужење рока за извођење радова најдуже за 15 

календарских дана. 

 

 

 
 



Наручилац је у конкурсној документацији у поступку јавне набавке у којем је 

добављачу додељен уговор, а у складу са чл. 115. ЗЈН, у поглављу ''V Упуство 

понуђачима како да сачине понуду'', у делу ''Измене током трајања уговора о јавној 

набавци'', на страни под редним бројем 40. и у члану 4. закљученог уговора, предвидео 

разлоге за измену уговора о јавној набавци, тј. одредио да се уговор може изменити у 

случају јасно дефинисане објективне потребе за продужењем рока за изођењем 

предметних радова ( предвиђена примена чл. 42. Посебних узанси о грађењу ), па с 

обзиром на изнето стекли су се услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној 

набавци, и то у делу који дефинише рок за извођење предметних радова. 
 

 

Рок за извођење предметних радова продужава се за додатних 15 календарских дана у 

односу на првобитно уговорени рок.     
 

Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће 

приступити закључењу анекса којим ће се дефинисати нови рок за извођење 

предметних радова, а који анекс ће постати саставни део основног уговора. 

 

Извод из конкурсне документације: 
 

страна 40. конкурсне документације: 
 

''...Измене током трајања уговора о јавној набавци 
 

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 бити 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 мањкови 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 сагланости 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.'' 

 

Извод из уговора: 

 

''Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да уговорене радове из чл. 1. овог уговора и обрасца усвојене 

понуде изведе у року од 60 календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора. 
 

Рок за извођење предметних радова 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 Закономо јавним набавкама, што ће 

бити регулисано посебним анексом овог уговора.'' 

 
 

Остале информације: 

ЈП ''Градац'' Чачак 

Служба за јавне набавке 

032/303-229 
 

 

 

 

 
 

 

 ДИРЕКТОР 

      НАРУЧИОЦА ЈП ''ГРАДАЦ'' Чачак 

 Драган Вукајловић, дипл.грађ.инж. 

 

  

        

 


