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- податке о објекту, 

- податке о наручиоцу, извођачу и стручном надзору, 

- почетку и року завршетка радова. 

 

Обавезе наручиоца 

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 3. овог уговора, и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене 

радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

извођача, о чему ће донети посебно решење. 

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку 

документацију заједно са динамичким планом извођења радова, као и да обезбеди 

извођачу несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и извођењу 

коначног обрачуна са стручним надзором и извођачем радова. 

 

Средства обезбеђења 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла (средство обезбеђења траје најмање онолико 

колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења). Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 

добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором.  

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантом року, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 

(десет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани извођач не изврши обавезу 

отклањања квара, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, а 

који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

(Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача која је предмет обезбеђења). 
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2. Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла (средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 

испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења). Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 

посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

  

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од 

уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани извођач не изврши обавезу отклањања квара, у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, а који би могао да 

умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. (Средство 

обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која 

је предмет обезбеђења). 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Министарству рударства и енергетике и Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 

  


