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осигурању, као и да оригинал или оверену копију полисе осигурања, у складу 

са важећим прописима о осигурањудостави Наручиоцу.  

Ако настане било која штета на градилишту, а проузрокована је непажњом 

Извођача или непоштовањем правила прописаних у уговорној документацији, 

Извођач је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету. 

Осигурање градилишта и радова мора бити тако уговорено да полиса гласи на 

Наручиоца, да су Наручилац и Извођач осигурани за случај настанка штете трећим 

лицима и имовини на градилишту у вези са извођењем радова од почетка извођења до 

преузимања радова, и то тако што ће: минималан износ одговорности за штету 

насталу на градилишту износити 100% уговорене вредности радова и минималан 

износ за одговорност за штету насталу трећим лицима и имовини трећих лица 

износити 100% уговорене вредности радова. 

Извођач је дужан да достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе 

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, пре почетка извођења радова. 

Наручилац има право да активира средство обезбеђења/банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде ако му Извођач не достави полисе осигурања из става 1. и 4. овог 

члана најкасније до почетка извођења радова. 

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, 

материјала и опреме сноси Извођач. 

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца. 

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 

  Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 4. овог члана, са новим 

периодом осигурања. 

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

противпожарне заштите. 

  Уколико извођач радова не поступи у складу са овогим чланом уговора, 

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. 

 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 19. 

  Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у 

складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 

онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну 

употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи ____ (________________) 

месеци (најмање 24 месеца) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок 

за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача 

рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што исти не може бити краћи од 24 

месеца и 


