
На основу члана 151. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/2019), дана ___.___.2020. године закључује се  

 

УГОВОР  

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

између уговорних страна 

 

1. ГРАДА НИША, са седиштем у Нишу у 

улици Николе Пашића број 24, ПИБ  

100232752,  МБР 17620541, рачун број 840-

157640-83, који заступа градоначелница 

Драгана Сотировски (у даљем тексту: 

Наручилац), 

           и 

2. ____________________________________

са седиштем у___________, ул.________  

_______________________________бр.____

ПИБ:___________,MБР:_______________, 

ТР:_____________________кога заступа 

директор ___________________________, 

 (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.2021. године изабрао понуду 

понуђача – Извођача радова као најповољнију након спроведеног отворенoг поступка јавне 

набавке радова, број 404-1/Р-1/2021-11 – радови на замени улазне капије на археолошком 

локалитету "Медиана" у Нишу и замени олучних вертикала и прозорских окапница на 

објекту галерије "Синагога" у Нишу. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да су предмет овог уговора радови замени улазне 

капије на археолошком локалитету "Медиана" у Нишу и замени олучних вертикала и 

прозорских окапница на објекту галерије "Синагога" у Нишу. 

Извођач радова  ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у 

складу са усвојеном понудом Извођача радова, број      __________ од      .     .2021.  године 

(у даљем тексту: понуда), која чини његов саставни део.   

 

Члан 2. 

Предмет уговора из става 1. овог члана Извођач радова ће извршити (заокружити и 

попунити):  

МОДЕЛ  



а) самостално;  

б) са подизвођачима                   

__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене 

вредности радова и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ из _______________ у ___% укупне уговорене 

вредности радова и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача  

________________________________________________________________________ 

 

в) заједнички, у групи са:  

____________________________________________________ из __________________  

____________________________________________________ из __________________ 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 3. 

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи 

_____________________________ динара  (и словима: 

______________________________________________________) без обрачунатог пореза на 

додату вредност, што са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који 

износи ______________ динара, чини укупно __________________ динара (и словима: 

______________________________________________________), а добијена је на основу 

јединичних цена из усвојене понуде Извођача. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, исплати 

Извођачу радова вредност изведених радова, добијену применом једничних цена из 

понуде, на стварно изведену количину радова по подацима из грађевинске књиге.   

Уговорене јединичне цене обухватају трошкове извођења радова, набавке 

материјала, помоћног материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, 

монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове које Извођач радова има у реализацији свих уговором  предвиђених обавеза. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време 

извођења радова и не могу се мењати за све време трајања уговора. 

 

НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на 

рачун Извођача брoj  _____________________ код ___________________ банке у року 

дефинисаном Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура 

(„Службени гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), уз поштовање Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 

119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), по достављању привремених, односно окончане 

ситуације оверене од стране надзорног органа и достављања 1 (једне) бланко соло менице 

са захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом истог од стране пословне банке или изводом из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњеног и потписаног меничног 

овлашћења и копије картона депонованих потписа, а у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 

119/12, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).   



У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин 

и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне 

документације, Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори 

испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део ситуације. 

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач је обавезан доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију чува 

до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач не поступи у 

складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што 

Извођач признаје без права приговора.   

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по 

извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова, потписаног 

и овереног од стране комисије за примопредају радова. 

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне 

одмах по увођењу у посао.  

Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, изведе у потпуности у складу 

са Спецификацијом - предмером радова и преда Наручиоцу на употребу у року од _____ 

календарских дана (не може бити дужи од 25 (двадесетпет) календарских дана), 

рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења радова коју 

Извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао. 

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором 

тако да се радови изведу у уговореном року.  

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се 

да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу документацију неопходну за извођење 

предметних радова у свему у складу са Законом о планирању и изградњи (,,Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013, одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 

и 31/2019), 

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту, 

- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења објекта сходно 

чл. 153. Закона о планирању и изградњи. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7. дана од кумулативног стицања 

горе наведених услова, сматраће се да је 7. дана уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 

Под роком завршетка извођења радова сматра се дан њихове спремности за технички 

преглед објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној 

примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.  

 

Члан 6. 

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и уз претходну 

писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима: 



- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по 

важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање 

више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник; 

- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођач у 

писаној форми подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за разлог због кога се 

рок може продужити, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак 

радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, 

продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 

Члан 7. 

Пресек изведених радова вршиће се на половини уговорене временске динамике, 

последњег дана првог периода. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је 

Извођач извео мање од 60% вредности радова предвиђених динамичким планом, 

Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем без 

његове посебне сагласности и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим 

извођачем.  

Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и вредности тих 

радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог уговора, а до износа у 

висини од 10% вредности уговорених радова наплатом средства обезбеђења за добро 

извршење посла предвиђеним чл. 18. овог Уговора. 

Поред обавезе из претходног става Извођач је истовремено у обавези да Наручиоцу 

плати и пенале у износу од највише 5% од укупне уговорене вредности, а на име доцње у 

испуњењу рокова градње. 

 

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА,  НЕПРЕДВИЂЕНИ И ХИТНИ 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 8. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене 

количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених 

радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова. 

Извођач је обавезан да током извођења радова, Наручиоцу, преко надзорног органа, 

преглед вишкова и мањкова радова са количинама и предлог евентуалног продужетка рока 

извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% уговорених количина радова за 

поједине позиције радова. Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина 

радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи 

уговорена јединична цена и уговорени рок завршетка радова из понуде Извођача.  

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног преглед вишкова и 

мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева извошача радова. Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности 

Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и 



обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не 

изводе (мањкови радова). 

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да 

застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца.  

По добијању писaне сагласности, Извођач ће са Наручиоцем закључити анекс овог 

уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 156. Закона. 

У тренутку закључења Анекса, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једне) бланко соло менице са захтевом за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњеног и потписаног меничног 

овлашћења и копије картона депонованих потписа, за вредност радова који се уговарају 

Анексом из претходног става. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис 

налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од укупне вредности радова без ПДВ-а уговорених Анексом, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива 

на први позив и да је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 7 (седам) дана дужи од дана истека рока 

за коначно извршење посла уговореног Анексом. 

Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и 

под условима предвиђеним Анексом уговора, Наручилац може реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла у висини од највише 10% од укупне вредности 

радова без ПДВ-а уговорених Анексом.  

 

Члан 9. 

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 

156. - 161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.  

У случају измене уговора из чл. 157. и 158. овог закона, наручилац је дужан да 

обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у року 

од десет дана од дана измене уговора.  
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за 

извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном непредвиђених радова са 

јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа. 

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је 

обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року од 2 (два) 

дана, по уоченој потреби. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, 

врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина 

и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року 

од 3 (три) дана од дана пријема. 

 

 



Члан 10. 

Извођач може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз сагласност 

стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно 

за стабилност 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 о томе 

обавесте Наручиоца. 

У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова, Извођач је 

обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року од 2 (два) дана, по уоченој 

потреби. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  

Члан 11. 

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, 

техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим Уговором и да по 

завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова: 

– Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У случају 

потребе за изменом одговорног лица, Извођач је дужан да о томе обавести Наручиоца и да 

за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са 

приложеним копијама личне лиценце, потврде ИКС-а да је носилац лиценце платио 

чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета, као и доказе о радном статусу 

истог, 

– да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова, 

– да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребне 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 о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене 

важећим прописима који регулишу ову област, 

– да омогући вршење стручног надзора на објекту, 

– да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног стручног надзора и 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 убрза извођење радова кад је запао у 

доцњу,  

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима 

за ту врсту посла и у уговореном року, 

– да се строго придржава мера заштите на раду, 

– да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и 

радно правних прописа о сигурности радника за време укупног трајања извођења радова 

до предаје радова Наручиоцу, 

– да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке 

документације, упутства  стручног надзора или друга документација није у складу са 



важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и 

квалитет изведених радова, 

– да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара 

конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди 

доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку, 

– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички 

исправан и функционалан, 

– да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у 

року од 5 (пет) дана, 

– да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци. 

 

Члан 12. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи 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. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену вредност радова под условима 

и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими 

наведене радове.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати 

квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације од 

стране Извођача. Лица која врше стручни надзор биће именована решењем наручиоца, а у 

свему у складу са члана 153. Закона о планирању и изградњи. Наручилац је обавезан да у 

року од 2 (два) дана од дана закључења уговора у писаној форми обавести Извођача о 

одређивању лица која врше стручни надзор над извођењем радова, свих потребних струка 

за вршење истог.  

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао предајући му потребну 

документацију и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се 

констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да 

тече рок за завршетак радова. 

Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача да су радови завршени, без 

одлагања заједно са Извођача приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.  

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 14. 



Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке 

документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и Предмеру радова из 

конкурсне документације. 

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна 

испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених 

испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу. 

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу 

пре техничког прегледа објекта. 

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и 

анализу, након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу атестираног грађевинског 

материјала и наставак извођења започетих позиција радова. 

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и 

изведених радова не одговора захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни 

орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да 

радове доведе у исправно стање. 

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. 

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. 

Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач. 

 

Члан 15. 

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, Извођач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони 

најкасније за 5 (пет) дана о свом трошку. 

Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене 

недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом средства обезбеђења 

за добро извршење посла. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 16. 

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, 

с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених 

радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи 

штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду 

штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта. 

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за 

остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна. 

Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе 

завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.  

Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за 

закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до 

оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени 

оправданост предочених доказа. 
 

 



ОСИГУРАЊЕ  

Члан 17. 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код 

осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова 

Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у 

складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на 

увид када овај то затражи.  

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца. 

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности 

обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне 

њихове вредности. 

Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање 

о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у 

току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, 

потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а 

буде их изазвао Извођач.  

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

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Члан 18. 

Извођач je дужан да у тренутку закључења уговора достави  Наручиоцу као средство 

обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једне) бланко соло менице са захтевом за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњеног и потписаног меничног 

овлашћења и копије картона депонованих потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис 

налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, 

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први 

позив и да је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових 

правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Уколико Извођач у потпуности изведе радове из предмета овог уговора и достави 

средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са 

пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла вратити 

Извођачу. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 



Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 

извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 

највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-a.  

 

Члан 19. 

Извођач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави Наручиоцу као 

средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једне) бланко соло 

менице са захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњеног и потписаног 

меничног овлашћења и копије картона депонованих потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис 

налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана.  

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-a, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, 

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први 

позив и да је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових 

правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 7 (седам) дана дужи од дана 

истека гарантног рока.  

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом 

трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или 

непрописно изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају 

уговореној намени или уговореном квалитету материјала.  

Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у 

гарантном року, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 

највише 10% од вредности уговора без ПДВ-a и на терет тих средстава за отклањање 

грешака ангажовати другог извођача. 

Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења 

објекта, Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.  

Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставу 1. овог члана, 

Наручилац има право да за отклањање уочених недостатака ангажује другог извођача на 

терет средстава Извођача, односно да средство обезбеђења за добро извршење посла 

поднесе на реализацију.   

Окончана ситуација неће се исплатити уколико Извођач не достави меницу из става 

1. овог члана. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 20. 

Извођач о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се 

врши комисијски најкасније у року од 5 (пет) дана од дана завршетка радова. Комисију за 

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

и иста о примопредаји сачињава записник. 



Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје 

радова,  Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са 

њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача, односно  

наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пројекте 

изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне документације. 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац. 

 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 21. 

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да 

почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 (десет) дана. 

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених 

радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из Спецификације – Предмера радова, које су фиксне. 

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или 

одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе  је 

обавести. 

  

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 22. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи ____ месеца/и 

(не може бити краћи од 24 месеца нити дужи од 48 месеци, од дана извршене 

примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.  

Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача. 

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички преда 

Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико: 

- Извођач касни са почетком извођења радова дуже од 15 (петнаест) дана почев од 

дана увођења у посао; 

- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

Спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а Извођач није поступио 

по примедбама стручног надзора; 

- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује динамички план 

предвиђен чланом 11. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем 

радова; 

- Извођач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из 

члана 19. овог Уговора. 

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за 

уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро 

извршење посла из члана 18. овог Уговора. 



Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог 

Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима 

и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља 

се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 

од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 

разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 24. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о 

грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.  

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства 

обезбеђења за добро извршење посла предвиђеног чланом 18. овог Уговора, а престаје да 

важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима 

предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.  

 

Члан 26. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 5 (пет) примерка, а Извођач 1 (један) примерка. 

 

        Н А Р У Ч И Л А Ц                                               ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

                  Г Р А Д   Н И Ш 

         Градоначелница 

 

 

________________________                                       _______________________ 

      Драгана Сотировски 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора у својој изјави. Уколико понуђач 

подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са % 

укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу 

понуде достави споразум чланова групе понуђача. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * 

и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора 

„уговорне стране“. 
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