
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА , УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ПАРТИЈА 1 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набававке је набавка радова на поправци прилазних стаза. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у 

ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. 

 

3. Рок за извршење предметне набавке 

Рок за извођење грађевинских  радова је од 30 каленадрских дана од дана 

увођења у посао. 

 

4. Начин плаћања: 

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

Плаћање се врши вирмански на рачун Извођача, у року од 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна и завођењем истог у Централни регистар фактура .  

Услов за исплату је извршена примопредаја изведених радова. 

 

5. Средство обезбеђења за извршење уговора:  

 За испуњење уговорних обавеза 

 За отклањање недостатака у гарантном року 

Извoђач се обавезује да сва оштећења настала приликом извођења радова отклони о 

свом трошку. 

Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје радова 

Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист 

наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да 

буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални 

продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

завршетак радова. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћењeза отклањање недостатака у гарантном 

року,у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а 

која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу”  и роком 

важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока. 

 

6. Обилазак локације за извођење радова Пожељно је да понуђач  изврши 

обилазак локације, уз претходну пријаву. 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца                                    

osvkcup@hotmail.com, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана 



пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за 

пријем понуда.   

Лице за контакт  Ана Марковић, телефон   035/8470-809  . 

 

 

 

 

 

 

 


