
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Јавна набавка мале вредности бр.04-2013. 

 

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДОВА У 

УЧИОНИЦАМА И ЛАБОРАТОРИЈАМА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 
 На основу члана 20. и 26. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр.116/08), 

Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Сл.гл.РС'', бр.50/09) и Одлуке 

бр.1005 од 13.09.2013.године о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.04-

2013, Висока школа примењених струковних студија из Врања, ул.Филипа Филиповића 

бр.20, позива понуђаче да поднесу писану понуду у поступку јавне набавке мале вредноти 

бр.04-2013 чији је предмет набавка радова – Реконструкција подова у учионицама и 

лабораторијама Школе. 

 Потврду о преузимању конкурсне документације потребно је попунити, потписати, 

оверити и доставити на адресу: Висока школа примењених струковних студија у Врању, ул. 

Филипа Филиповића бр.20. 

 Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење 

понуде и конкурсном документацијом. 

 Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 44. Закона о јавним 

набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

 Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да 

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино 

понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и 

овереним обрасцима узети у разматрање. 

 Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком ''понуда – 

не отварај'', називом и бројем јавне набавке, поштом или лично, на адресу: Висока школа 

примењених струковних студија, 17500 Врање, ул.Филипа Филиповића бр.20, до 

24.09.2013.године до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, број телефона и 

адреса понуђача. 

 Понуда која буде стигла до наведенг рока сматраће се благовременом и узеће се у 

разматрање. 

 Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 

враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за 

достављање понуда, тј. 24.09.2013.године у 13,00 часова у просторијама Високе 

школе примењених струковних студија у Врању, ул. Филипа Филиповића бр.20. Отварању 

понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка 

отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

 Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 2 дана од 

дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког 

радног дана на телефон: 017/421-859 од 8 до 14 часова. Особа за контакт је Стевановић 

Славољуб, телефон: 063-107-54-48, e-mail адреса: slave@visokaskola.edu.rs  

 

 

 

 



II  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
 Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 

језику. 

 

2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 
 Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 44. Закона о јавним 

набавкама што доказује на начин дефинисан  конкурсном документацијом, као и да 

приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце 

који су дати у конкурсној документацији. Испуњавање услова из члана 44. Закона о јавним 

набавкама је детаљније наведено у поглављу 4. предметне конкурсне документације. 

 Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штмпаним словима, 

потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са 

конкурсном документацијом. 

 Наручилац може од понуђача, у писаној форми, тражити додатна објашњења 

одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана 

пријема захтева за објашњење понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда 

одбити, као неисправна. 

 Наручилац задржава право провере достављених докумената тј. прилога од стране 

понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара 

оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неисправна.  

 Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од 3 

дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или оверене 

копије доказа о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, у 

супротном његова понуда ће бити одбијена као неисправна. 

 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

настанка промене у било којем од податка, о тој промени писмено обавести наручиоца и да 

је документује на прописани начин. 

 Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. 

 Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, 

било да је понуда прихваћена или не. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 

 
 Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, пре истека 

рока за подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за 

подношење понуда. 

 Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком ''Измена 

понуде'' или ''Повлачење понуде'' за јавну набавку мале вредности бр.04-2013, набавка 

услуга-превоз аутобусом у земљи и иностранству'' 

 

2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне 

јединичне цене. 

 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин: 

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним; 

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

 

2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

 
 Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде, а 

може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

 

2.6. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може 

да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 

чега се неће понављати у току исте буџетске године. 

 

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

2.8. КРИТЕРИЈУМИ 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

 



 

2.9. ВАЛУТА 

 
 Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се искључиво у 

динарима. 

 

2.10. ЦЕНА 

Цена у понуди требада буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора 

бити фиксна, тј. не може се мењати. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

 

2.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
 Након испостављене привремене – окончане ситуације. 

  

2.12. РОКОВИ 

 
 Извршење набавке ће се обављати у периоду септембар – октобар 2013. 

 

2.13. ДОДАТНЕ ОБЈАШЊЕЊА 

 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 2 дана пре истека рока за подношење 

понуде, на адреси: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, ул.Филипа 

Филиповића бр.20., са назнаком: ''Питања за јавну набавку бр.04-2013. Тражење додатних 

информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
 Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 

неисправна. 

 

2.15. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 2 

дана од дана јавног отварања понуда. 

 Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће доставити свим понуђачима у 

року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке. 

 У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 

уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповљнијим понуђачем. 

Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручоца и никакве активности се 

не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

 

 

 

 



 Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за 

подношење захтева за заштиту права понуђача, односно најасније 8 дана од дана 

доношења Одлуке о избору најповољније понуде. 

 

2.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом 

препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту 

права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, у року од 3(три) дана од дана пријема захтева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ.44 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 
Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(извод из регистра надлежног органа) 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

(потврде надлежног суда) 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда (потврде надлежног суда или 

надлежног органа за регистрацију привредних субјеката). 

4 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације) 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (Уговор-Одлука о 

оснивању привредног друштва) 

6 Понуђач је дужан при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(Изјава органа управљања друштва) 

 

 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или као група понуђача.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду, 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди групе понуђача. 

 Понуђач је дужан да потпише и овери образац изјаве о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.04-2013. 

 Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни услове из члана 44. став 2 тач.1) до 5) Закона о јавним набавкама. Стога је 

неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац изјаве о 

испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.04-

2013, дефинисане чланом 44. став 2.тач.1) до 5) Закона о јавним набавкама, док услове 

дефинисане чланом 44. став 2. тач.6) и 7) Закона о јавним набавкама понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно. 

 Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, наручилац 

ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко 

извршење предметне јавне набавке и којим ће се прецизирати одговорност сваког 

понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача 

одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у року од 3 (три) дана 

од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о 

испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама. 

 



ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати 

смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености 

обавезних услова: 

 

 

ОБРАЗАЦ 1 Изјава о испуњености услова из члана 44. 

Закона о јавним набавкама 

да не 

ОБРАЗАЦ 2 Образац понуде да не 

ОБРАЗАЦ 3 Општи подаци о понуђачу да  не 

 

 

НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или у 

случају заједничке понуде сваки чан групе понуђача. 

 Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

 За члана групе понуђача достављају се само они прилози, односно попуњавју само 

обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

Датум: _____________      Потпис овлашћеног лица: 

      М.П.   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 1.  

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо услове из чл.44. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности бр. __________, чији је предмет набавка 

_______________________________________________, 

у__________________________________________, и то: 

 

- за понуђача: услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 7) Закона о јавним набавкама, 

- за члана групе понуђача: услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним 

набавкама док услове из члана 44. став 2. тач. 6) и 7) Закона чланови испуњавају 

кумулативно. 

 

На позив наручиоца доставићемо оригинална документа или оверене фотокопије 

докумената наведених у члану 45. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

Датум: ________________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

        

      

 ______________________________________ 

 

              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

      

 ______________________________________ 

 

 

М.П. 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, изјаву 

потписује само понуђач за себе. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, изјаву потписује сваки члан групе 

понуђача. 

 Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 2.  
 

 На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

бр.04-2013 чији је предмет набавка услуга – реконструкција подова у учионизама и 

лабораторијама Школе, достављамо 

 

 

П О Н У Д У 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 
Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: ______________________________________________________ 

Матични број: ________________________________, ПИБ: ____________________________ 

Текући рачун: ______________________________________ 

 

1. Да извршимо реконструкцију подова у учионизама и лабораторијама школе а на 

основу захтева инвеститора у периоду септембар- октобар 2013.год., у складу са 

наведним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и 

стандарде, на начин: 

а) самостално   б) заједничка понуда 

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја. Обрачун по м2 

312,00 _________ ______________ 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода 

Стандард плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева. Обрачун по м2 

312,00 _________ ______________ 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова. Обрачун по м1 

170,00 _________ ______________ 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а: 
 _________ ______________ 

Укупна варедност ПДВ-а:  

 
_________ ______________ 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом 

 
_________ ______________ 

Словима:  

 

  

 



 

2. Рок за набавку услуга  __________________ 

3. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 

4. Важност понуде: ______(________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 

дана) 

5. Начин плаћања: 

а) аванс ____% односно ____________ динара (највише 25%) 

б) без аванса 

 

Датум: ______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

      

 ______________________________________ 

 

     М.П.       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ 3.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

 

Датум: ______________    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

      

 _____________________________________ 

     

            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

               ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3.  

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. 

Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

 

Датум: ______________   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      _____________________________________ 

     

            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

               ____________________________________ 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
 

Уговорне стране : 

 

1.   Висока школа примењена струковних студија Врање Филипа Филиповића 20 ПИБ: 100402944, 

матичан број 07196768 коју заступа в.д. директора др Бранислав Станисављевић  (у  даљем тексту, 

Наручилац) 

  
2.  ___________________________________________________из ____________________ Улица 

__________________________________ бр._______ ПИБ:______________, матичан број 

_________________ које заступа _________________________, у даљем тексту Извођач 
 

Члан 1. 

 

Висока школа примењених струковних студија у Врању у поступку јавне набавке мале 

вредности број 04/2013 а на основу јавних позива изабрала Извођа као најповољнијег понуђача  за 

Извођење радова  на  Реконструкцији подова у учионицама и лабораторијама Школе. 
 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора Реконструкцији подова у учионицама и лабораторијама Школе у улици 

Филипа Филиповића 20 у Врању.  

Ради  извршења   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. 
 
 

Члан 3. 

 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно  

_________________динара без ПДВ-а односно    ________________ динара   са ПДВ-ом,  а  добијена  

је  на  основу јединичних  цена  из понуде  Извођача  бр.____________ од _______________. године. 

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. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне  стране су сагласне да се плаћање  по овом уговору изврши на следећи начин  

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним  на  основу оверене 

грађевинске  књиге  изведених  радова и јединичних  цена из понуде  Извођача бр. __________од 

_______________. године и потписаним од стране стручног надзора,  у року од __________дана  од 

дана  пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од 

уговорене вредности: 
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Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни 

део ситуације. 

Кoмплетну документацију неопходну  за оверу привремене 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  плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 
 

Члан 5. 

 

Извођач  се обавезује  да радове  који су предмет овог уговора изведе у року од ________ 

календарских  дана, рачунајући  од дана увођења  у посао,  а према приложеном динамичком плану, који 

је саставни део овог уговора. 

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 инвестиционо техничку документацију, 

- да је Корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

- да је Извођач 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. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе 

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

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени  рокови су  фиксни  и  не  могу  се  мењати   без  сагласности Наручиоца. 
 

 

Члан 6. 

 

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%) прелази обим 

радова који су предмет овог уговора 

- 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, а  

најкасније  5  дана  пре  истека коначног  рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог 

уговора о томе постигну писмени споразум. 

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. 
 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да 

плати Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене  вредности за сваки  дан 

закашњења,  с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених 

радова. 



 16 

Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 11.  и чланом 12. став 3, Уговора,  дужан  је  да 

плати  Наручиоцу   уговорну казну  у висини 0,5  ‰  од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења,  с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених 

радова. 

 

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

рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења  

обавеза Извођача из члана 11. и члана 12.став 3. Уговора, претрпео штету која је већа од износа уговорне 

казне, може захтевати накнаду штете,  односно поред уговорне  казне и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 
 

Члан 8. 

 

Извођач  се обавезује  да радове  који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом  и овим уговором, и да по 

завршетку  радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 

Извођач се обавезује: 

- да пре почетка  радова 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 све књиге предвиђене 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,  

уређаја и постројења  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  писменог  позива од стране Наручиоца. 
 

Члан 9. 

 

Извођач  се обавезује  да о свом трошку обезбеди и истакне  на видном месту таблу, која мора да 

садржи: 

- податке о објекту који се гради; 
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- одговорном пројектанту; 

- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу; 

- почетку грађења и року завршетка радова; 

- почетак и рок завршетка радова. 

 

Извођач  се обавезује  да таблу сачини  према упутству, које  је  саставни део овог уговора. 
 
 

Члан 10. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену 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 над извршењем уговорних обавеза Извођача,  

о чему закључује  посебан уговор са  надзорним органом. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку 

документацију и одобрење за градњу, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је у обавези да у року од 3 дана од дана 

закључења  уговора  достави детаљан динамички  план који мора садржати  следеће позиције, прва: 

припрема и формирање градилишта и последња:   отклањање  недостатака.   Детаљан  динамички   план  

досставити  у четири примерка, по два за сваку уговорну  страну. 
 
 

Члан 12. 

 

Извођач  се обавезује  да у року од 15 дана  од дана потписивања  овог уговора преда Наручиоцу  

банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 15 дана дуже  од потписивања 

Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. 

Извођач  се обавезује  да у року од 15 дана  од дана потписивања  овог уговора  преда Наручиоцу   

банкарску  гаранцију  за  добро извршење  посла  у износу од 10%  од вредности  уговора  и са  роком 

важења  30  дана дуже  од потписивања Записника  о примопредаји  радова,  која  мора бити безусловна  

и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

У  случају  наступања  услова  за  продужење   рока  завршетка  радова, Извођач је у обавези да 

продужи важење банкарске гаранције. 

У случају истека рока важења банкарских  гаранција док је извођење радова који су предмет овог 

уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција. 

Извођач се обавезује да приликом  примопредаје радова Кориснику преда банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 3 дана 

дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист 

Корисника, што је услов за оверу окончане ситуације. 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Корисник сме да наплати уколико Извођач 

не отпочне  са отклањањем недостатака у року од 5 дана  од дана  пријема  писменог  захтева Корисника. 

У том случају Корисник може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама 

са пажњом доброг привредника. 
 

Члан 13. 

 

Извођач  је  дужан  да  у року од 15  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, оригинал или оверену копију, са важношћу  за цео период извођења 

радова. 
 

Извођач је  такође дужан  да у року од 15 дана од закључења  уговора, достави Наручиоцу  полису 

осигурања  од одговорности  за штету  причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или 
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оверену копију, 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 става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

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

заштите. 
 
 

Члан 14. 

 

Гарантни рок за изведене  радове  износи 2 (две)  године 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 за уграђене материјале, као и упутства  за руковање. 
 
 

Члан 15. 

 

Извођач је дужан  да у току гарантног  рока, на први писмени позив Корисника, 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 писменог позива од стране Наручиоца,  Наручилац је овлашћен   да  за  отклањање  недостатака  

ангажује  друго правно  или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

Уколико  гаранција  за  отклањање  недостатака  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. 
 
 

Члан 16. 

 

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, 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 и контролу 

квалитета опреме. 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. 
 
 
 

Члан 17. 

 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача,  као да их је сам извео. 
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Члан 18. 

 

Уколико се током извођења уговорених  радова појави потреба за извођењем вишкова радова 

Извођач је дужан  да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 

 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова.  Јединичне  цене  

за све  позиције  из предмера  радова  усвојене  понуде Извођача  бр. од за  које  се  утврди постојање  

вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на 

продужетак рока завршетка радова. 
 
 

Члан 19. 

 

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 

предвитети 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 обавести Извођача. 

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 
 
 

Члан 20. 

 

Извођач о завршетку  радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни 

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

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова. 

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

Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји 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. 

Грешке, односно недостатке 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 пет  дана по пријему позива од 

стране Наручиоца 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 пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно  изведених  

радова оверених  у грађевинској  књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 

понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 
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Члан 22. 

 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

 

-  ако  Извођач  у  року  од 15  дана  од дана  закључења  уговора  не  достави банкарске 

гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за 

озбиљност  понуде; 

- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису осигурања, у 

ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност  понуде; 

- уколико 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; 

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

квалитету наведеном у понуди  Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног 

надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 
 
 

Члан 23. 

 

У  случају  једностраног  раскида  уговора  Наручилац  има  право  да за радове који су предмет 
овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију  банке  за добро извршење  посла.  Извођач  
је  у наведеном  случају обавезан да надокнади Наручиоцу  штету,  која представља разлику између цене 
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним  роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора. 

У  случају   раскида  уговора,   Извођач  је   дужан   да  изведене  радове обезбеди од пропадања,  

да Наручиоцу  преда пројекат  изведеног стања, као и записник  комисије  о стварно  изведеним  

радовима  до дана раскида  уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 

уговора. 

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

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о 

грађењу. 
 

Члан 25. 

 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача бр.  897 од 26.08.2013.године 

- динамички план 
 
 

Члан 26. 

 

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

уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 
 
 

Члан 27. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
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Члан 28. 

 

Овај  уговор је  сачињен  у шест  једнаких  примерака,  по три за  сваку уговорну страну. 
 
 
 

1. НАРУЧИЛАЦ       2.  ИЗВОЂАЧ 
 
Висока школа примењених     --------------------------------------- _ 
Струковних студија Врање 


