
1 

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ради учествовања поступку јавне набавке мале вредности радова – 
наруџбеницом – Набавка грађевинских радова на санацији и реконструкцији Дома 
културе у селу Преслап, општина Црна Трава  - 1. фаза – радови на демонтажи и 
рушењу (ЈН бр. 1.3.4/2020). 
Молимо вас да за потребе Општине Црна Трава (у даљем тексту: Наручилац) доставите 
своју понуду према следећим условима: 
 
Предмет јавне набавке: – Набавка грађевинских радова на санацији и реконструкцији 
Дома културе у селу Преслап, општина Црна Трава  - 1. фаза – радови на демонтажи и 
рушењу, према спецификацији у Прилогу број 1 овог Позива. 
Понуђач је дужан да поднесе понуду у складу са спецификацијом. У супротном, понуда ће 
бити одбијена као неисправна. 
 
1. Рок: извођење радова је 15 дана од дана потписивања уговора. 
2. Цена: Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 

фиксна тј. не може се мењати. 
3. Услови плаћања:  

- 100% по завршетку извођења радова, а на основу испостављене фактуре оверене од 
стране надзорног органа у року од 5 дана од дана испостављања фактуре. 

4. Критеријум за оцену понуда: Одлука о избору најповољније понуде биће донета 
применом критеријума најниже понуђене цене. 

 
Уз понуду обавезно доставити потписану и оверену Изјаву у прилогу 2. овог Позива, 
потписан и оверен Модел уговора, као и не оверену копију Извода из регистра 
Агенције за привредне регистре. 
------------------------------------------------------------------------ 
Понуду доставити најкасније до 19.10.2020. године до 11.00 часова, поштом или лично на 
писарницу Наручиоца – Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна 
Трава, са назнаком: Понуда за јавну набавку радова – Набавка грађевинских радова на 
санацији и реконструкцији Дома културе у селу Преслап, општина Црна Трава  - 1. 
фаза – радови на демонтажи и рушењу – ЈН бр. 1.3.4/2020 – НЕ ОТВАРАТИ. 
За евентуалне информације економско – правне природе можете се обратити Ватрославу 
Славковићу на тел. 016/811-123. 
С поштовањем, 

  Ватрослав Славковић, дипл. оец. 
Прилог  
бр. 1: Спецификација – предмер и предрачун радова 
бр. 2: Изјава о испуњавању услова из члана 111. и 114. ЗЈН 
бр. 3: Модел уговора 
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Прилог бр.1 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Општи опис и напомене 
Пре било каквих врста рушења или друге врсте захвата на конструктивном склопу, треба проверити 
на лицу места да ли ће конструктивни склоп и оптерећења објекта бити поремећени, односно 
проверити стање конструкције. 
Нарочито треба имати у виду да ли су на објекту можда већ раније вршени адаптациони радови, који 
би могли довести до скривених ослабљења конструктивних делова и слично (ослабљени стубови, 
зазидани отвори изгледају као конструктивни зидови и слично).  
Важан моменат при извођењу адаптација, који никада не сме бити изгубљен из вида, је обезбеђење 
како људских живота, тако и појединих делова објекта (подупирања, растерећивања и сл.), на којима 
се изводе радови. 
Предмером је отежано предвидети тачну количину предвиђених радова, као и све потребне радове, 
јер се увек мора рачунати са могућношћу појаве вишка или пак непредвиђених радова, с обзиром да 
се ради о адаптацијама, где се често много ствари открије тек за време извођења, и услед тога може 
доћи до извесних измена, које региструје и одобрава надзорни орган.  
Основне мере код осигурања конструктивног склопа објекта су разни системи подупирача, чији 
задатак је најчешће у томе, да за време трајања радова, преузимањем одређених оптерећења, 
растерете одговарајуће конструктивне делове или елементе објекта, на којима или испод којих се 
изводе радови. Подупирачи морају бити тако израђени да предвиђена оптерећења преузимају с 
потпуном сигурношћу, без настајања деформација или слегања у њима. Постоје разне врсте 
подупирача, који се употребљавају за: израду отвора у зидовима, подухватање зидова, ојачање 
међуспратне таванице, израда отвора у постојећим међуспратним конструкцијама, рушење сводова, 
захвати на кровним конструкцијама и слично. 
Код израде отвора у конструктивним зидовима, посебно је важно испитати носивост и стање у коме се 
налази део зида, који ће играти улогу ослонца конструкције, којом ће нови отвор бити премошћен, као 
и повести рачуна о растерећивању тог дела зида, за време пробијања и премошћавања отвора. За 
отворе с распоном до 1.20 м1, растерећење врши само зидно платно или серклаж у зиду изнад отвора, 
те није потребно предузети нарочите мере у циљу растерећивања. За распоне до 2.50 м1, а не великим 
оптерећењима, дубљење се изводи у етапама и једновремено израђује конструкција. Код отвора са 
већим распоном од 2.50 м1 или код мањих, а са већим оптерећењем. растерећење се изводи 
прихватањем горњих елемената конструкције, помоћу попречно постављених носача, који се 
прихватају системом подупирача, са вођењем рачуна о подлози, која прима терет од подупирача. 
Приликом свих врста рушења треба имати у виду касније радове, па не рушити одмах зидове или 
друге делове објекта, који могу привремено послужити при извођењу радова. Нарочито је важно да се 
приликом рушења не оштете или потпуно униште делови и елементи, који треба касније да послуже 
за надовезивања нових констуктивних елемената. 
Никада се не сме приступити никаквом виду рушења, док нису извршене све потребне припреме. Тек 
кад су изведена сва потребна растерећења, подупирања и обезбеђења на потребним местима, може се 
приступити рушењу и уклањању појединих делова објекта. 
Пре рушења потребно је предузети све заштитне мере за сигурност радника, као и евентуалних 
пролазника, да би се избегли несретни случајеви. Треба водити рачуна и о томе да се рушење изврши 
са што мање прашине, па се зато треба поливати делове који се руше. Треба пазити да се уграђени 
материјал приликом рушења што боље сачува. Шут и све отпатке потребно је што пре одстранити са 
градилишта. 
Приликом рушења може евентуално доћи до непредвиђених ситуација у којима ће бити потребно 
израдити накнадне подупираче или ојачања постојећих, па треба обезбедити у непосредној близини 
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извођења радова, резервну грађу за израду допунских појачања. 
Овај опис не искључује примену одредаба важећих прописа и норми у грађевинарству из ове области. 
У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење комплетног шута, утовар у камионе, 
транспорт до депоније и истовар уз грубо планирање.  
У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања конструкције да се несметано и 
безбедно могу изводити радови. 
Уколико локална самоуправа не дефинише другачије, у свакој позицији где је наведен транспорт 
подразумева се одвоз на депонију до 20 км удаљености. Неопходно је да извођач достави доказ о 
депоновању. 

Ред 
бр. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6=(4*5) 

1. 

Расчишћивање шута унутар просторије од 
црепа, слемњака, малтера, летви кровне 
конструкције, плафонске конструкције. 
Обрачун по м2 са одвозом шута на депонију 
коју одреди инвеститор односно локална 
самоуправа, на удаљености од 2 км. 

m² 147,50 
 

  

2. 

Рушење димњака са бетонском капом до коте 
пода приземља са одвозом шута на депонију, 
на удаљености од 2 км. 
Обрачун по м1 

м1 5,20 
 

  

3. 

Рушење бетонских греда у нивоу таванице. 
Рушење извести у свему према техничком 
опису и детаљима пројектанта конструкције. 
Обрачун по м³, са утоваром у камион и 
одвозом шута на депонију, на удаљености од 
2 км.  

m3 2,47 
  

4. 

Рушење конструктивних спољних зидова у 
нивоу приземља  
Рушење извести у свему према Техничком 
опису и детаљима пројектанта конструкције. 
Зид се руши до коте  пода приземља Обрачун 
по м³, са утоваром у камион и одвозом шута 
на депонију, на удаљености од 2 км.  
58,8х0,30х3,0м - отвори (1,8х1,4х5+2х1)х 
0,38м 

m3 48,54 
  

5. 

Разбијање подне плоче од бетона са свим 
слојевима пода ради израде подне плоче и 
слојева хидро и термо изолације.  
Обрачун по м³, са одвозом шута на депонију, 
на удаљености од 2 км. 
плоча на тлу, приземље, дебљина плоче 15 
цм, 10 цм 139,75 м2 х 0,10 м 

m3 13,98 
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6. 

Разбијање тротоара  и спољњег степеништа 
од бетона око објекта ради израде новог 
тротоара и  степеништа и због пролаза 
инсталација. 
Обрачун по м³, са одвозом шута на депонију, 
на удаљености од 2 км. 
57,88 м2  х 0,12 м 

m3 6,95 
  

7. 

Рушење армирано-бетонске масивне плоче 
дебљине 15 цм, са одвозом шута на 
удаљености од 2 км, 
Обрачун по м3. 
29,74х0,15м                          

m3 4,46 
  

8. 

Рушење зидова од камена дебљине 62 цм, са 
одвозом шута на депонију на удаљености од 
2  км. 
Обрачун по м3. 

m3 36,26 
  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:   

ПДВ:   

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом   

 
Рок плаћања: _______ (најмање 5 дана) дана од дана испостављања фактуре 

 
Важност понуде износи ____  (_____________________)  дана од дана отварања понуда (не 
краћи од 30 дана).  

 
Начин плаћања:  
- 100% по завршетку извођења радова, а на основу испостављене фактуре оверене од стране 
надзорног органа у року од 5 дана од дана испостављања фактуре 

 
    Датум:    _______________       м.п.          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                   ___________________________________ 

                                                                                                  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

           _________________________________ 
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Прилог бр. 2 

 
 

ИЗЈАВА  
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. И 114.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 91/2019) 
  
 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 – Набавка грађевинских радова на санацији и реконструкцији 
Дома културе у селу Преслап, општина Црна Трава  - 1. фаза – радови на демонтажи и 
рушењу – ЈН бр. 1.3.4/2020, испуњава све услове из чл. 111. и 114. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта: 
 
1) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година 
од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, 
осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку 
јавне набавке, за:  
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела;  
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у 
вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe 
службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и 
кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и 
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;  
 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне;  
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне 
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу 
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с 
одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019);  
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4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 
мерама;  
 
5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу 
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или 
доделе уговора. 
 
Критеријуми за избор привредног субјекта: 
 
1) испуњеност услова за обављање професионалне делатности;  

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2) технички и стручни капацитет;  
 да располаже неопходним техничким капацитетом, и то: 

а) 1 багер или УЛТ, и 
б) 1 камион кипер 

 да располаже неопходним стручним капацитетом, и то: 
а) да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог по неком другом основу 
(уговор о делу / уговор о обављању привремених и повремених послова или други 
уговор о радном ангажовању на извршењу услуга које су предмет ове јавне набавке) 
одговорног извођача радова са личном лиценцом 400 или 401 или 410 или 411. 

 
 
 

Место: _______________      Понуђач: 
Датум: _______________   М.П. __________________________ 
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Прилог бр.3 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

о извођењу грађевинских радова на  
санацији и реконструкцији Дома културе у селу Преслап,  

општина Црна Трава  - 1. фаза – радови на демонтажи и рушењу 
 

Уговорне стране : 
 
1. Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ 
101064719, МБ 07205694, коју заступа председник општине Славољуб Благојевић, у даљем 
тексту Наручилац  
 
 
3. Привредно друштво _______________________, са седиштем у ________________, 
улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 
рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које 
заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач.  

 
              Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег 

понуђача за извођење грађевинских радова на уређењу речних токова вода II реда на 
територији општине Црна Трава, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.4/2020.  
  

 Члан 2.  
Предмет Уговора је извођење грађевинских радова на санацији и 

реконструкцији Дома културе у селу Преслап, општина Црна Трава  - 1. фаза – радови 
на демонтажи и рушењу и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број _________ 
од ________2020. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком 
документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.     

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске радове 
као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

       Вредност радова - цена  
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи 

______________ динара без ПДВ, односно _______________ динара, са ПДВ, а добијена је 
на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2020. 
године. 
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Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати 
Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара, која су 
обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2020. годину, Раздео 4. – Општинска управа, 
Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0003 – Унапређење 
система очувања и представљања културно – историјског наслеђа, Функција 820, позиција 
79/0, Економска класификација 425. 

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. 
                     

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин:  
- 100% по завршетку извођења радова, а на основу испостављене фактуре оверене од 

стране надзорног органа у року од 5 дана од дана испостављања фактуре. 
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену фактуру, дужан је да исплати 

неспорни део фактуре.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Црна Трава. 
                                     
                  Рок за завршетак радова 
 

Члан 5. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 15 (петнаест) 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у поса. 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.  
            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, 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, и 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе. 
 Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу  у року од 
два дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за завршетак 
радова.  
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 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. 
       

Уговорна казна 
 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши радове 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 уговорних 
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 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Обавезе Извођача 

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким 
прописима, предмером и предрачуном радова 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 се строго придржава мера заштите на раду;  
– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 
– 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 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; 
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– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулишу ову област; 

– да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
– 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 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 сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци 

– 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. 

 
Обавезе Наручиоца 

 
Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин 
одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове заједно са Наручиоцем.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са стручним надзором и Извођачем радова. 
 

Извођење уговорених радова 
 

Члан 10. 
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 радова ће извести вишак 
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________.2020. године 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.  
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Члан 11. 
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 учињене неопходне трошкове и исплату 
дела цене за до тада извршене радове. 

 
Члан 12. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.  

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи. 
         Примопредаја изведених радова 
 

Члан 13. 
 Извођач о завршетку уговорених радова 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 два представника Наручиоца, и по један 
представник Стручног надзора и Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 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 3 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.  
 
            Коначни обрачун 
 

Члан 14. 
 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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Раскид Уговора 

 
Члан 15. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 5 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. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 
календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са предмером и 
предрачуном 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 овим Уговором. 
 Уговор се раскида писменом 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. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 16. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.  
 

Члан 17. 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2020. године 

 
Члан 18. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

 
Члан 19. 

 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
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Члан 20. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од 
којих  свака уговорна страна задржава по 2 примерка.  
 

ЗА ИЗВОЂАЧА:   

  ДИРЕКТОР 

 ЗА НАРУЧИОЦА: 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

_________________  ____________________ 

  Славољуб Благојевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


