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ПУ „Наша радост“ 

Смедерево 

Војводе Мишића 4  

Датум: 08.09.2015. године 

Број: 2168/15 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА: 

 

САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ БУБАМАРА 

 

Уговорне стране : 

 

1. Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево, ул. Војводе Мишића бр. 4, матични 

број 07143257, ПИБ 10926189, коју заступа директор Мирјана Ћосић, (у даљем тексту 

Наручилац). 

 

2. «Далком» д.о.о. из Смедерева, ул. Српског совјета бр. 1А, матични број: 20061359, ПИБ: 

103963186, текући рачун: 310-208526-91, код пословне банке: «NLB», кога заступа Иван 

Давидовић, (у даљем тексту Извођач). 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка јавне набавке 

мале вредности бр. 15/15 – Санација крова наобјекту «Бубамара», Одлуком о додели уговора 

бр. 2106/15 од 02.09.2015.године, реализацију предмета јавне набавке - извођење радова 

доделио понуђачу “Далком”д.о.о. из Смедерева ул. Српског совјета бр. 1А. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова на санацији крова на објекту Наручиоца „Бубамара“ ул. 

Горичка б.б. и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. 2009/15  од 01.09.2015. 

године. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну 

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених 

радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 

 

Вредност радова — цена 

 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да укупна цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

1.012.930,00 динара без ПДВ-а, обрачуната вредност ПДВ-а по стопи од 20 % износи 

202.586,00 динара, што чини укупан износ од 1.215.516,00 динара са ПДВ-ом, који је добијен 

на основу количина радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 2009/15 од 

01.09.2015. године. 
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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. 

 

Реализација предмета јавне набавке 

 

Члан 4. 

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати самостално без ангажовања 

подизвођача. 

 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 5. 

Плаћање је одложено до 45 дана од дана пријема рачуна. Изабрани извођач радова је дужан 

да непосредно пре потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, 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, са 

назначеним износом укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице и меничног овлашћења је 10 (десет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Средство финансијског обезбеђења мора 

трајати најмање онолико колико је то предвиђено у конкурсној документацији. Наручилац не 

може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако 

је понуђач у целости извршио посао. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је дужан да 

достави стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна.   

 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 6. 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана, рачунајући 

од дана увођења у посао. 

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

се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни 

пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно Закону о планирању и изградњи, 

односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради 

о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и 

технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног 

извођача радова констатује уписом у грађевински дневник. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
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Продужетак рока за извођење радова 

 

Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

-  у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да 

обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 

превазилази обим уговорених радова. 

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси Наручиоцу у 

року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за 

завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и 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. 

           

Уговорна казна 

 

Члан 8. 

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

уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности 

уговорних радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној 

ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете 

Наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе Извођача 

 

Члан 9. 

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

инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  

преда Наручиоцу као и да: 

o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 

радова;  

o да се строго придржава мера заштите на раду;  
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o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају; 

o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року; 

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

o 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; 

o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 

o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

o 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, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је 

запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

o 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; 

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде 

неправилности и недостаци; 

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана од позива Наручиоца. 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да у складу са законом и важећим прописима о свом трошку обезбеди и 

истакне на видном месту таблу, која мора да садржи: 

- податке о објекту који се гради; 

- одговорном пројектанту; 

- издатој грађевинској дозволи, 

- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору; 

- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова. 

 

Обавезе Наручиоца 

 

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 

чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором. 
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Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу  уколико радови подлежу овој обавези, као и да му 

обезбеди  несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун 

изведених радова са стручним надзором и Извођачем. 

 

Гарантни рок 

 

Члан 12. 

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године  и рачуна се од датума примопредаје 

радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 

произвођача рачунато од датума премопредаје радова. 

 

Извођење уговорених радова 

 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се 

захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са 

пројектном документацијом или техничким спецификацијама позиција радова. 

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.  

 

Посебне узансе о грађењу 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне и пристају на примену посебних узанси о грађењу. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 15. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Спремност изведеног објекта – изведених радова за примопредају својим потписом у 

грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који 
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преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности 

изведених радова.  

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 

представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова. 

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и 

градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене 

опреме и материјала. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању 

употребне дозволе Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну 

документацију и податке о изведеним радовима. 

Недостатке-грешке које утврди Наручилац 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 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року 

Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење 

изведени објекат - радове. 

 

Коначни обрачун вредности изведених радова 

 

Члан 16. 

Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за примопредају и 

коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у 

грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о 

коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о 

коначном обрачуну вредности изведених радова. 

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани 

посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за 

примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од 2 (два) 

представника Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.  

 

Раскид Уговора 

 

Члан 17. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не 

одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 

Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 
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страна 7 од 7 

 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског 

дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и 

ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет 

овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду уговора о извођењу радова који 

садржи основ за раскид уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду уговора 

Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду достави Извођачу радова. 

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

пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву техничку и 

градилишну документацију. 

 

Остале одредбе 

 

Члан 18. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању 

и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.  

 

Члан 19. 

Понуда Извођача бр. 2009/15 од 01.09. 2015. године је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 20. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не 

дође, уговара се надлежност привредног суда у Пожаревцу. 

 

Члан 21. 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 22. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:   ИЗВОЂАЧ: 

 

 

   

             /Мирјана Ћосић/                                                                               /Иван Давидовић/ 

 

 

                                   


