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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) Комисија 
за јавну набавку обавештава сва  заинтересована лица да је извршена измена Конкурсне документације за 
јавну набавку радова бр. 03/17 – Поплочавање дворишта и проширење бетонске стазе 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 

Дел.бр. 478-2/17 од 27.06.2017. 
 
 
На страни бр.3 се брише део: 
 

- Извођач радова је у обавези да уради пројекат изведеног објекта дела крова који се санира  
 
На страни бр.4 се брише: 

- У оквиру Пословног капацитета део: „да понуђач располаже следећим сертификатима: 
� ISO 9001 
� ISO 14001 
� OXSAS 18001“ 

- У оквиру Кадровског капацитета део: „1 лице носилац лиценце за обављање послова 
безбедности и заштите на раду» 

 
На страни бр.13, у оквиру обрасца 1/а ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 
76 ЗАКОНА ОДНОСНО СВИХ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/17 се брише део: 

•••• да понуђач располаже следећим сертификатима: 
� ISO 9001 
� ISO 14001 
� OXSAS 18001 

и  „1 лице носилац лиценце за обављање послова безбедности и заштите на раду» 
 
Напомена: Саставни део ове Измене Конкурсне документације чини и нови образац 1/а (у прилогу), 
усаглашен са изменама. 
 
На страни бр.18, у оквиру обрасца 2 -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, у делу: Напомена мења се део: 
„Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме“  
и гласи: „Извођач радова је дужан да радове изведе према опису радова, у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме“. 
 
Напомена: Саставни део ове Измене Конкурсне документације чини и нови образац 2 (у прилогу), 
усаглашен са изменама. 
 
На страни 28., у оквиру члана 3. Модела уговора, у делу НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ, мења се: 

- Део: „Непредвиђени радови су они радови који уговором и/или пројектно-техничком 
документацијом нису обухваћени, а морају се извести“  
и гласи: „Непредвиђени радови су они радови који уговором и/или описом радова нису 
обухваћени, а морају се извести“. 

- Део: „ обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази просечне 
зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи 
периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података 
Републичког завода за статистику“ 
И гласи: „ обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази 
просечне зараде по запосленом у Републици Србији у целокупној области грађевинарства за 
квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично 
објављених података Републичког завода за статистику“. 
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- Део: „ Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења 
Анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, 
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или спречавање штете, а изазвани 
су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације“  
И гласи: „ Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења Анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински 
дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или спречавање штете, а 
изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се 
нису могли предвидети у току израде описа радова“.  

 
На страни 29., у оквиру члана 4. став 5. Модела уговора, у делу КВАЛИТЕТ, мења се: 

- став 5. „Извршилац је обавезан да одреди одговорног извођача радова, да на раду има 
одговарајући материјал, машине, опрему и све остало неопходно за припрему радионичких 
цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза“ 
и гласи: „Извршилац је обавезан да одреди одговорног извођача радова, да на раду има 
одговарајући материјал, машине, опрему и све остало неопходно за припрему, извођење и 
завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза“ 

- став 6. „ Извршилац је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, 
пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у 
току извођења радова“ 
и гласи: „Извршилац је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној 
грешки, пропусту, или другом недостатку у спецификацији радова, које открије у току извођења 
радова“. 
 

На страни 30., у оквиру члана 7. став 2. Модела уговора, брише се део: 
- „С тим у вези, извршилац је у обавези да достави наручиоцу атест за лим“. 

 
Напомена: Саставни део ове Измене Конкурсне документације чини и нови Модел уговора (у прилогу), 
усаглашен са изменама. 
 
Истовременo у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији време за достављање и 
отварање понуда мења се тако да гласи: 
Рок за подношење понуда: 03.07.2017. године до 09,30 часова, а јавно отварање понуда обавиће се 
03.07.2017. године у 10,30 часова у просторијама ОШ „Бранко Ћопић“, ул. Видиковачки венац бр.73, 
11090 Београд. 
 
С обзиром на то да је измена Конкурсне документације објављена након термина прописаног за обилазак 
терена на ком ће се вршити предметни радови, додатни термин за обилазак је четвртак, 29.06.2017. године 
у термину од 10,00 до 11,00 часова. Понуђач је у обавези да дан раније односно 28.06.2017. достави најаву 
обиласка на mail osbcopic@gmail.com а представник понуђача је у обавези да достави овлашћење 
одговорног лица за обилазак локације. Потврда о обиласку терена чини саставни део понуде. Понуда која 
не садржи Образац бр.9 оверен од стране наручиоца биће одбијена као неприхватљива. Лицима која не 
доставе овлашћење, наручилац неће издати потврду о обиласку. 
 
Напомена:  
- Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 
- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменама 
конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 
- Потврде обиласка локације које су понуђачима идате пре објављивања измена Конкурсне 
документације су важеће и тим понуђачима није потребан нови обилазак. 
- Измена Конкурсне документације имају укупно 13 страна 
 
 

Комисија за јавну набавку бр.03/17 
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Образац 1/а 
 

VII   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76 ЗАКОНА ОДНОСНО СВИХ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/17 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач __________________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке мале вредности бр. 03/17- Поплочавање дворишта и проширење бетонске стазе, 
испуњава све услове из чл.76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Финансијски капацитет: 
•••• да понуђач у две обрачунске године (2014. и 2015.) није пословао са губитком и да у 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није 
био у блокади; 

1) Пословни капацитет: 
•••• да је понуђач успешно реализовао најмање три уговора у вези са поплочавањем и бетонирањем 

а који су предмет набавке за коју подноси понуду за период који није дужи од 3 годинe од дана 
објављивања позива за подношење понуда; 

2) Технички капацитет 
•••• Да понуђач поседује најмање 1 компактор за набијање шљунка, најмање 1 комбинована 

машина, најмање 1 багер, најмање 1 камион – кипер носивости минимум 10 тона, најмање 
једно доставно теретно возило носивости до 1 тоне, најмање 2 пикамера, најмање 2 мешалице 
за бетон минимум 100л  

3) Кадровски капацитет 
•••• Да понуђач, за реализацију радова који су предмет набавке, на дан подношења понуде има 

најмање 12 радно ангажованих лица од којих је 1 лице дипломирани грађевински инжењер са 
лиценцом врсте 412 - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – 
занатских радова на објектима нискоградње, 10 лица – радника грађевинске струке који ће 
бити задужени за обављање предметних радова. 

 
Место: ______________                               Понуђач: 
Датум: ______________                                      М.П.                     
                                                                                                                    ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране лица које је 
Споразумом о заједничком наступању  одређено као носилац посла. 
* Уз Изјаву, понуђач мора уз понуду да достави и, копије важећих лиценци за инжењере са потврдама 
Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и 
да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори.  
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Образац 2 
 

 
VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр.________________од ______________за јавну набавку Поплочавање дворишта и проширење 
бетонске стазе, ЈНМВ бр.03/17 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив Понуђача 
 
 

 

Адреса Понуђача 
 
 

 

Матични број Понуђача 
 
 

 

ПИБ 
 
 

 

Име особе за контакт 
 
 

 

Електронска адреса Понуђача (е-mail) 
 
 

 

Телефон 
 
 

 

Телефакс 
 
 

 

Број рачуна Понуђача и назив банке 
 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 

Величина правног лица (заокружити) 
 
 

а) мало  
б) средње 
в) велико 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити): 
а) САМОСТАЛНО 

 
б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача 
 

 

Адреса 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Телефон 
 
 

 

Електронска адреса (е-mail) 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 
 

 

Одговорно лице подизвођача 
 

 

2. Назив подизвођача 
 

 

Адреса 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Телефон 
 
 

 

Електронска адреса (е-mail) 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 
 

 

Одговорно лице подизвођача 
 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
1. Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 

Адреса 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Телефон 
 

 

Електронска адреса (е-mail) 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Одговорно лице  
 

 

2. Назив учесника у заједничкој понуди  
 

 

Адреса 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Телефон 
 

 

Електронска адреса (е-mail) 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Одговорно лице  
 

 

3. Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 

Адреса 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Телефон 
 

 

Електронска адреса (е-mail) 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Одговорно лице  
 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има 
већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Опис предмета јавне набавке Поплочавање дворишта и проширење 
бетонске стазе 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 
 

 
_________________дин.без пдв 

 
_________________дин.са пдв 

 

Рок и начин плаћања 
 

Плаћање се врши вирманским путем у року од 45 
дана од дана примопредаје радова и достављања 
окончане ситуације.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 
 

Рок за извршење посла 
 

____________________(најмање 15 а најдуже 30 
дана) од дана закључења уговора 
 

Место вршења радова 
 

На адреси Наручиоца – Видиковачки венац 73, 
11090 Београд; 

Рок важења понуде 
 

 
_________________ дана (мин 60) од отварања 
понуда 

 
Гарантни рок за изведене радове 

 

 
_____________________ (минимум 2 године) од 
примопредаје радова 

Напомене:   
* Извођач радова је дужан да радове изведе према опису радова, у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме. 
* Исплата радова вршиће се на основу рачуна, на основу стварних количина утврђених грађевинском књигом и 
на основу записничке примопредаје радова 
*Уз ову понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
*Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну 
набавку. 

 
             Датум                                                                                                              Понуђач 
                                                                                МП 
___________________                                                                                   ___________________ 
 
Напомене: * У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под 
бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе 
понуђача, односно подизвођача. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву 
страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде.  
** Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.  
***  У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 
ст.4 ЗЈН. 
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XVI  МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 

УГОВОР  
 
 
Закључен између: 
 

1. ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ са седиштем у Београду, улица Видиковачки венац бр.73, ПИБ: 
100170168,  Матични број: 07094108, телефон: 011/2335-091, 2335-032 кога заступа Снежана 
Китановић, директор школе (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

2. ______________________________________са седиштем у .........................................., 
улица......................................................................................., ПИБ:……............................ Матични 
број:................................... Број рачуна:............................................................... Назив 
банке....................................................................... Телефон:.................................... 
Телефакс:................................. кога заступа........................................................................ (у даљем 
тексту Извршилац) 
 

3. У складу са понудом, део радова који Извршилац поверава Подизвођачу: 
_____________________________________, (у процентима __________) са седиштем у 
.........................................., улица......................................................................................., 
ПИБ:……............................ Матични број:................................... Број 
рачуна:............................................................... Назив банке....................................................................... 
Телефон:.................................... Телефакс:................................. кога 
заступа........................................................................ 
су:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Основ уговора: 
ЈН Број: 03/17 
Број и датум одлуке о додели уговора: ............................. 
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ................... 
Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15) 
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.03/17- за Поплочавање дворишта и проширење 
бетонске стазе; 

- Да је Извршилац доставио понуду бр.__________________, заведену код Наручиоца под 
бр.________________, која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део; 

- Да понуда одговара захтевима Наручиоца; 
- Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама извршио избор Извршиоца.  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора Поплочавање дворишта и проширење 
бетонске стазе  
Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши радове у складу са спецификацијом датом у 
оквиру обрасца Структура цене. 
Рок завршетка радова је _____________ дана од дана закључења уговора. 
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ЦЕНА 
Члан 2. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у понуди. 
Укупна цена радова према усвојеној понуди износи ______________________ динара без обрачунатог 
ПДВ (словима: _____________________________________________________ динара), односно 
______________________________ динара са обрачунатим ПДВ (словима: 
_______________________________________________________________ динара). 
У укупну цену су урачунати трошкови радне снаге и материјала које обезбеђује Извршилац и остали 
зависни трошкови за рализацију радова. 
 
НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Члан 3. 
Вишкови и мањкови радова 
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово 
извршење у функцији целовитости завршетка извођења радова који су предмет овог уговора. 
Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово извршење није 
неопходно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог уговора. 
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, 
преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 
обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 
образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од десед дана од дана пријема. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити 
анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. У наведем случају, 
Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од три дана од дана 
доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији. 
Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од десет дана од дана потписивања анекса, преда 
Наручиоцу средство обезбеђења за вредност радова који се уговарају анексом. Након испуњења овог 
услова, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом. 
Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, 
роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о 
обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). 
Непредвиђени радови 
Непредвиђени радови су они радови који уговором и/или описом радова нису обухваћени, а морају се 
извести. 
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, који мора да садржи: 
-предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за 
материјал и рад, оверен од стране надзорног органа, 
-детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова урађене у складу са Нормативима и стандардима 
у грађевинарству. 
Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената: 
-обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији у у целокупној области грађевинарства за квартал који претходи периоду 
израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за 
статистику, 
-обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду 
израде понуде за неуговорене радове. 
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу 
предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје 
мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од десет дана од дана пријема, ради 
покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а 
након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка. У случају да из објективних разлога трајања поступка уговарања 
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непредвиђених радова, Извођач није у могућности да изведе непредвиђене радове у уговореном року, 
уговорне стране ће продужити рок за извођење уговора. 
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави 
понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року из позива за подношење понуде. 
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и закључивања Анекса, 
Извођач се обавезује да у року од десет дана од потписивања Анекса преда Наручиоцу средство 
обезбеђења  за вредност уговорених непредвиђених радова. 
Испуњењем услова из претходног става овог члана, Извођач стиче услов да започне извођење уговорених 
непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 
Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, 
роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непредвиђених радова. 
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења Анекса о 
њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или спречавање штете, а изазвани су ванредним и 
неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току 
израде описа радова. Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 часа. Наручилац ће по 
добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова на 
горе описани начин, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Извођач је дужан да до коначног обрачуна изведених радова уговори све непредвиђене радове као и 
вишкове и мањкове радова на горе описани начин. 
 
КВАЛИТЕТ 

Члан 4. 
Извршилац ће са пуном пажњом и марљивошћу (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и 
комплетирати радове према потребама Наручиоца, спецификацији и ценовнику датом у понуди, стручно и 
квалитетно, у складу са важећим законским и подзаконским прописима, техничко-технолошким 
прописима, нормативима и стандардима који важе за ту врсту радова, опште усвојеним правилима струке 
и стандарду пажње доброг привредника, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора. 
Извршилац радова је дужан да примењује безбедносне мере и мере заштите на раду. 
Извршилац је дужан да током радова спроводи мере техничке заштите. 
Извршилац се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике 
за извођење радова. 
Извршилац је обавезан да одреди одговорног извођача радова, да на раду има одговарајући материјал, 
машине, опрему и све остало неопходно за извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све 
док постоји уговорна обавеза. 
Извршилац је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или 
другом недостатку у спецификацији радова, које открије у току извођења радова. 
 

Члан 5. 
Извршилац у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да: 
- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту, одржавати градилиште, како би се 
избегла опасност по живот тих особа; 
- Обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време 
извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа; 
- Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или 
штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који 
настају као последица његове методе рада; 
- Се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду. 
 

Члан 6. 
Извршилац преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на 
градилишту. 
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Ако је саставни део Понуде Извршиоца поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, 
Извршилац сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана. 
Извршилац је обавезан да води грађевинску књигу и грађевински дневник. 
За сваки губитак, штету или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе у току радова 
а који се буду десили при извођењу радова, Извршилац је дужан да такав губитак или штету најхитније 
отклони о свом трошку тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора. 
Извршилац је такође одоговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова. 
 

Члан 7. 
Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова, према приоритету, по захтеву 
Наручиоца. 
Примењени материјали морају бити отпорни на атмосферске утицаје, стабилни и нешкодљиви за околину. 
Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, не оштећује и не нарушава 
околина и природна средина и не угрожава здравље и безбедност пролазника. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 8. 
Обавеза Извршиоца је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи 
обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење 
радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет Извршиоца. 
У току извођења радова Извршилац је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема 
непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са 
градилишта рушевине и отпад који више нису потребни. 
По завршетку радова и пре сачињавања записника о примопредаји Извршилац треба да очисти и уклони 
са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са 
захтевима Наручиоца, односно да околину градилишта доведе у првобитно стање. 
 

Члан 9. 
Извршилац ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу 
у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извршилац је у обавези да адекватно 
заштити или обезбеди објекат или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним. 
Уколико је обустава радова из става 1. Овог члана дужа од 3 дана, Инвеститор ће уколико постоје 
оправдани разлози, одредити продужење уговореног рока за завршетак радова. 
 

Члан 10. 
Уколико Извршилац учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, 
Наручилац задржава право ангажовања трећих лица о трошку Извршиоца за извршење истих. 
Сви трошкови из става 1. Овог члана Извршилац надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме 
коју Наручилац дугује Извршиоцу. 

 
Члан 11. 

Извршилац неће вршити никакве измене у радовима без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 12. 
Наручилац, Извршилац и Надзорни орган ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 
Извођач је дужан да обавести писаним путем наручиоца о завршетку радова. 
Наручилац ће донети решење о образовању комисије за примопредају радова која је дужна да сачини 
записник о приморедаји. У случају да уочи недостатке комисија сачињава рекламациони записник у ком 
наводи недостатке и одређује рок у ком је извођач дужан да отклони недостатке. По отклањању 
недостатака комисија сачињава записник о примопредаји. 
Потписан записник о примопредаји представља основ за испостављање окончане ситуације. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 
Наручилац је у обавези да: 
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- Редовно у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведних радова; 
- Одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извршиоца; Надзорни орган уводи 

Извршиоца у посао одмах након потписивања уговора. 

ГАРАНЦИЈА 
Члан 14. 

Динамику радова одређује Наручилац, усменим или писменим путем. 
За све изведене радове Извршилац даје гаранцију од ______________ (минимум 2 године) рачунајући од 
дана примопредаје радова. У току тог рока, Извршилац је дужан да отклони све утврђене недостатке. 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 15. 
Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство 
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза и то 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 уговорене вредности 
без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи 
од уговореног рока за извршење набавке у целости. 
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави, заједно са испостављеном окончаном ситуацијом за 
изведене радове, а након потписивања Записника о примопредаји изведених радова, оригинал сопствену 
бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „без протеста“, прописно 
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у 
износу од 5 % од вредности стварно изведених радова, са роком важности 5 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 
Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 
31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном 
промету («Службени гласник РС», бр. 31/11). 
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 16. 
Финансијска средства за предметну набавку су Закључком бр.06/1-28/2017-IV од 18.05.2017. године 
обезбеђена у буџету Градске Општине Раковица. Извршиоцу ће, по окончању радова, достављени рачун 
бити плаћен након уплаћивања средстава Школи од стране Градске Општине Раковица. 
Исплата радова вршиће се на основу рачуна, на основу стварних количина утврђених грађевинском 
књигом и на основу записничке примопредаје радова. Наручилац је у обавези да примљени рачун овери 
или оспори (у целости или делимично) у року од 5 дана од дана доставе. 
Наручилац је у обавези да за изведене радове, изврши плаћање Извршиоцу на рачун 
___________________________ који се води у банци __________________________________. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 
Уговор се може раскинути вољом уговорних страна или уз отказни рок од 8 дана. 
Уговор се отказује писменим путем с тим да рок почиње да тече првог наредног дана од отказивања. 
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету. 
Уколико извршилац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок извођења радова, 
наручилац може без последица раскинути уговор на штету извршиоца и активирати средство обезбеђења. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 18. 

Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних 
страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора. 

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором, примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима, позитивни прописи из области грађевинарства и посебне 
узансе у грађевинарству. 
 

Члан 20. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавати 
споразумно. 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово 
решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Члан 21. 
Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 примерка. 
 
 
      ИЗВРШИЛАЦ                   НАРУЧИЛАЦ 
 
 
_____________________      ______________________ 
          Директор                                                                                             Снежана Китановић 
 
 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Уколико Понуђач наступа самостално, тачка 3-подаци о подизвођачу ће бити обрисани а 
уколико наступа са више подизвођача, биће додато онолико тачака колико има подизвођача. За случај 
подношења заједничке понуде, код уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова 
групе понуђача као и лица овлашћених за заступање.  
 


