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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН 
-Комисија за јавну набавку- 
Број: 4/99-2019 
Дана: 10.05.2019. године 
26220 Ковин, ул. ЈНА бр. 34 
Тел: 013/744-899 
Факс: 013/742-021 
Email sportkovin@gmail.com 
 
 

На основу члана 63. став 1. и 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује 

 
 
 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку број 4/99-2019 – ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, и то у делу: 

 
 
 

1. VII  МОДЕЛ УГОВОРА - У Прилогу се доставља измењен Модел уговора. 
 
 
 
 

Остала документација остаје непромењена 

 
 
 

У складу са одредбама члана 63.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне 
документације за јавну набавку број 4/99-2019, и постаје њен саставни део. 

  
 
 
 
ПРИЛОГ: Модел уговора 
 
 
 
                                                                         За Комисију за јавну набавку бр. 4/99-2019 

                   Верица Торлаковић Николић, члан комисије 
 
 
 

mailto:sportkovin@gmail.com


Текуће поправке и одржавање спортских објеката, број ЈН 4/99-2019  
Страна 2/10 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
 
Закључен дана ________ 2019. године између: 

 
1. ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ''  КОВИН, улица ЈНА број 34 Ковин,  ПИБ: 110650893, 

Матични број: 08969221, рачун број: 840-1241664-33 код Управе за трезор, коју 
заступа директор Дејан Јањевић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 
 
И  
 

2. _______________________________________________________, са седиштем у 
______________________, улица____________________ бр. _____, шифра 
делатности _________, ПИБ __________, матични број ___________, текући рачун 
бр.___________________,отворен код пословне банке ________________________, 
које заступа директор ___________________, (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) 
 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.___________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.___________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

Односно у групи понуђача коју чине: 
 

1.________________________________________,са седиштем____________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

 
 

Уговорне стране констатују : 
 

  - да је Наручилац дана ______.2018. године, објавио Позив за достављање 
понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници – www.kovin.org.rs и  
позвао понуђаче да доставе понуде у отвореном поступку јавне набавке, број 4/99-2019 
– Текуће поправке и одржавање спортских објеката 
            - да је Извођач доставио понуду бр._________ од ______2019. године која у 
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог 
Уговора и његов је саставни део 

- да је Наручилац , у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора број _______од _________2019.  године, за Текуће поправке и 
одржавање спортских објеката,  број 4/99-2019 и изабрао извођача 
________________________________________________ . 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 Предмет овог уговора су текуће поправке и одржавање спортских објеката 
на територији општине Ковин, у свему према понуди Извођача број _________ од 

______2019. године, која чини саставни део овог уговора заједно са Предмером 
радова. 

Извођач је дужaн дa Уговор који му наручилац достави на потпис, потпише и 
врати га Наручиоцу у року од 8 (осам дана од дана пријемa.  

Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде 
због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а наручилац ће поступити у 
складу са чланом 113. став 3. ЗЈН. 

 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  
износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно 
____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу количина и јединичних 
цена из Понуде Извођача број ____________ од ___.___.2019. године. 

 

Порез на додату вредност од 20%, у износу од __________________ динара, 
платиће у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012, 108/13, 
68/14-др. закон,142/14 и 83/15, 5/5/2016 – усклађ.дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађ. 
дин. изн., 113/2017 и 13/2018). 
  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Наручилац ће цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у роковима 
предвиђеним овим уговором, уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  
- 90% изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од 

дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и 

- 10% изведених радова у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађев. књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира, 
ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 
примопредају и коначни обрачун 

 Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 
и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува 
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити обрачун и 
плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.  
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РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
_________ календарских дана (максимално 60 календарских дана), рачунајући од 

дана увођења у посао. Радови треба да се изведу у периоду летњег школског 
распуста. 

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  
Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, 
стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 
извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 
- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију и грађевинску дозволу; 
- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.   

 
Члан 5. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 

Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;  
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 

писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од 
два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или накнаде. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо- 
техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене 
радове преда Наручиоцу . 

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
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Извођач се обавезује : 
- да по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана 

достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на разматрање и даље 
поступање;  

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о 
именовању одговорног извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, или убрзања извођења радова 
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  
Наручиоца. 

 
Члан 7. 

           Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту 
таблу, која мора да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- одговорном пројектанту; 
- број грађевинске дозволе, 
- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу; 
- почетак и рок завршетка радова. 

 
 

Члан 8. 
Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по 
два за Наручиоца и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 
Наручилац има обавезу: 

- да Извођачу плати вредност оверених изведених радова под условима и на начин 
одређен чл. 2. и  3. уговора. 

- да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

стручним надзором и извођачем; 
- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду 
Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима. 

- да по завршетку радова прими наведене радове; 
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 10. 

1. Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 
10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:  
         - Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи 
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, 
износ), у висини 10% од уговорене цене радова без ПДВ-а, са роком важности 

најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Понуђач може 
поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме 
одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време 
трaјaњa овог Уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност 
бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће 
уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене 
обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором; 
           2. Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу 

преда: 
        - Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати 

клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив 
и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 
документaцијом (рокови, износ), издaту у висини од 10% од вредности закљученог 
уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 5 дaнa дужим од гaрaнтног рокa. 

Понуђaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни 
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). 
Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у 
случaју дa добaвљaч не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи 
могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року.  

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, овај уговор представља 
правни основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог 
члана. 
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ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 11. 

 Извођач је дужан да у року од најдуже 10 дана од дана закључења уговора 
осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу 
за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач је такође дужан да у року од најдуже 10 дана од закључења уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 
лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему 
према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

Гарантни рок за изведене радове износи ________ месеци (мин. 24 месеца) 
рачунајући од дана примопредаје радова.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 
који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове/ атесте за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 13. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 
5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  
активира  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 14. 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
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Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене 
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 15. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора, a који не може бити већи 
од 50 % укупне вредности уговора, извршити преко подизвођача 
_______________________, ул. ______________________ бр. ____, ПИБ 
____________, МБ: ___________, у складу са понудом број ________ од ___________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

(Попуњава се само ако је ангажован подизвођач) 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
Члан 16. 

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 мења обим 
уговорених радова и изводи вишкове радова.   

Цену извођења вишка радова, за кој је наручилац дао сагласност, која утиче на 
повећање уговорене вредности сноси Наручилац. 

Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из 
члана 1. овог уговора, на основу одлуке измене уговора у складу са чланом 115. 
Закона о јавним набавкама. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
Члан 17. 

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 за 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 
става 1. 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 обавесте Извођача.  Извођач 
има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет Наручиоца. 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану 
сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у 
складу са ставом 2. овог члана. 



Текуће поправке и одржавање спортских објеката, број ЈН 4/99-2019  
Страна 9/10 

 
ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 18. 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести . 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор и Наручиоца. Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач 
стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи. 
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 

 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 19. 

 Извођач о завршетку радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан 
примопредаје радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка 
уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну.  

 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 20. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности 
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од 
вредности укупно уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
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РАСКИД УГОВОРА 
Члан 21. 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора. 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима 
и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у   

Панчеву. 
 

Члан 24. 
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 

даном достављања банкарске гаранције и полиса осигурања. 
 

Члан 25. 
 Овај уговор је сачињен у 6(шест) једнаких примерака, по 3(три) за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
    За  ИЗВОЂАЧА:                         За  НАРУЧИОЦА: 
                                                     Дејан Јањевић, дипл. менаџер 

 
       _________________________                           ____________________________ 
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са подизвођачем, модел уговора потписује и 
оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједницчке понуде  групе понуђача, модел 
уговора потписује и оверава печатом овлашћени члан из групе понуђача, сагласно Споразуму 
који је група понуђача доставила уз понуду. 


