ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2-7173
Дана: 25.03.2021.

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19) и члана
60. Правилника о именама и допуни о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака
набавки и праћења извршења уговора о набавкама, дел. бр. 4.3-22725/1 од 25.09.2020. и 4.3-6004/2 od
15.03.2021.године, а у вези са Одлуком о спровођењу поступка набавке бр.37/21-П од дана 19.03.2021.
године, дел. бр. 5.2-6515 упућујемо Вам:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
БР. 37/21-П
Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара
бунара на локаланом изворишту у Бегечу, са набавком уградњом материјала
С А Д Р Ж И Н А:
ОДЕЉАК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ (E-MAIL)
МОДЕЛ УГОВОРА
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1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара
бунара на локаланом изворишту у Бегечу, са набавком уградњом материјала
Р.бр.
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Опис радова

j.мере

кол.

час

12

Рад екипе - 1 бун x 8 ч
Рад компресора - 1 бун x 6 ч
Рад дизалице - 1 бун x 6 ч

час
час
час

8
6
6

Хемијски препарати - 1 бун
Рециркулационо испирање зоне филтера са кондиционирањем;
оптерећење филтера преко пакера и херметизоване бунарске главе;

ком.

1

Рад екипе - 1 бун x 10 ч
Рад компресора - 1 бун x 6 ч
Рад дизалице - 1 бун x 6 ч
Хемијски препарати - 1 бун
Понављање третмана у бунарској конструкцији и филтерском
делу, са реагенсима за разарање ферихидроксида и органогеноминералног гела са завршним испирањем;

час
час
час
ком.

10
6
6
1

Рад екипе - 1 бун x 6 ч
Рад компресора - 1 бун x 4 ч
Завршно тестирање бунара степ тестом у циљу утврђивања ефеката
регенерације у трајању од 12 часова (3 снижења по 3 ч и 3 ч праћења
повратка нивоа); Укупно:1 бунар x 12 ч = 12ч

час
час

6
4

час

12

ИСПИТИВАЊЕ БУНАРА
Испитивање бунара: Снимање бунара тв колор камером,
утврђивање проходности, калибрација целе конструкције и
хидродинамичко тестирање бунара, са три снижења у трајању од 12
часова (3 снижења по 3 ч и 3 ч праћења повратка нивоа). Урачунат
је рад екипе и дизалице. Укупно: 1 бунар x 12ч = 12ч

ХЕМИЈСКО - ФИЗИЧКА РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА
Провођење процеса хемијско-физичког деловања у бунарској
конструкцији и филтерском делу; ритмички рад са временским
застојима од 30 минута;

3.

Транспорт материјала, опреме и људства, са три транспортне
јединице, тур-ретур.

4.

Обрада и приказ резултата спроведене регенерације и израда
Елабората изведеног стања.
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Привредни субјект _________________________________________________________са седиштем:
_________ адреса:
_________ ____матични број: ______
ПИБ: ________ врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице:
______________________________________________________________________________
бројеви телефона:_______________________________е-mail:_______________________________
пословна банка:
бр.рачуна:
______
Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
_______
(уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције
за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за
заступање, односно потписивање уговора).
даје понуду у поступку набавке: Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем
хидродинамичких параметара бунара на локаланом изворишту у Бегечу, са набавком
уградњом материјала, бр. 37/21-П, како следи:
Понуда се подноси:
(означити одговор)
Самостално
Заједничка понуда
Понуда укључује подизвођаче:
(означити одговор)
Да
Не
1.Укупна понуђена цена износи: ___________________ динара без пдв-а
2.Укупна понуђена цена износи: ___________________ динара са пдв-ом.
3.Начин плаћања:налогом за пренос.
4.Рок плаћања: плаћање се врши у року од најдуже 45 дана, по достављеној и евидентираној
исправној фактури на архиви Наручиоца, испостављеној на основу привремених/окончане ситуација,
оверених од стране надзорног органа Инвеститора
5.Рок извођења радова износи: _________ календарски/их дан/а рачунајући од дана увођења у посао
Рок увођења у посао је 15 дана од дана обостраног потписивања-закључења Уговора.
6.Гарантни рок за изведене радове:_______________месеци, рачунајући од дана потписивања
Записника о примопредаји радова/радног налога
7.Рок за отклањање недостатака:___________сати/дана, рачунајући од момента пријема захтева за
отклањање недостатака упућеног од стране Наручиоца. (укључујући и е маил)
8.Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда.
9.Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора
(означити одговор)
Да
Не
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8.Изјава о интегритету: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
понуду у овом поступку набавке подносимо независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
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3.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р.бр.

Опис радова

j.мере кол.

1. ИСПИТИВАЊЕ БУНАРА
1.1. Испитивање бунара: Снимање бунара тв колор
час
камером, утврђивање проходности, калибрација
целе конструкције и хидродинамичко тестирање
бунара, са три снижења у трајању од 12 часова (3
снижења по 3 ч и 3 ч праћења повратка нивоа).
Урачунат је рад екипе и дизалице. Укупно: 1 бунар
x 12ч = 12ч
УКУПНО 1:
2. ХЕМИЈСКО - ФИЗИЧКА РЕГЕНЕРАЦИЈА

j.цена

износ

12

БУНАРА
2.1. Провођење процеса хемијско-физичког деловања у бунарској конструкцији и
филтерском делу; ритмички рад са временским застојима од 30 минута;
Рад екипе - 1 бун x 8 ч
Рад компресора - 1 бун x 6 ч
Рад дизалице - 1 бун x 6 ч
Хемијски препарати - 1 бун

час
час
час
ком.

8
6
6
1

2.2. Рециркулационо испирање зоне филтера са кондиционирањем; оптерећење филтера
преко пакера и херметизоване бунарске главе;
Рад екипе - 1 бун x 10 ч
час
10
Рад компресора - 1 бун x 6 ч
час
6
Рад дизалице - 1 бун x 6 ч
час
6
Хемијски препарати - 1 бун
ком.
1
2.3. Понављање третмана у бунарској конструкцији и филтерском делу, са реагенсима за
разарање ферихидроксида и органогено-минералног гела са завршним испирањем;
Рад екипе - 1 бун x 6 ч
Рад компресора - 1 бун x 4 ч
2.4. Завршно тестирање бунара степ тестом у циљу
утврђивања ефеката регенерације у трајању од 12
часова (3 снижења по 3 ч и 3 ч праћења повратка
нивоа); Укупно:1 бунар x 12 ч = 12ч

час
час
час

6
4
12

УКУПНО 2:
3.

Транспорт материјала, опреме и људства, са три
транспортне јединице, тур-ретур.

пауш.

УКУПНО 3:
4.

Обрада и приказ резултата спроведене
регенерације и израда Елабората изведеног стања.

пауш.

УКУПНО 4:
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Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна понуђена цена у динарима са ПДВ-ом

Напомена: Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у
реализацији набавке. Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
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4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву,
односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 02.04.2021. године до 10:30 часова.
Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремену понуду поднету поштом Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене истог дана са почетком у 10:45 часова.
О поступку отварања понуда сачињава се Записник. Записник о отварању понуда се може доставити,
у року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда, привредним субјектима на њихов захтев упућен
електронском поштом, писаним путем (укључујући и електронску пошту).
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Привредни субјекат мора испуњавати критеријуме за избор привредног субјекта односно мора
доказати да располаже неопходним техничким и стручним капацитетом и то:
• Да је понуђач у периоду од 01.01.2018. до истека рока за подношење понуда успешно извео радове
регенерације бунара у износу од минимум 1.000.000,00 динара без пдв-а
начин доказивања испуњености критеријума: доставити уз понуду попуњену и потписану
Референтну потврду (Образац бр.6.-) издату од стране претходних наручилаца/Инвеститора
• Да понуђач има у власништву или закупу најмање:
- један компресор минималног капацитета 2 m3 ваздуха/ min;
- једну потапајућа пумпа минималних радних карактеристика Q=10 l/s, Н=50m;
- једну камера за снимање бунара;
- једно теретно возило са хидрауличном дизалицом или аутодизалица
начин доказивања испуњености критеријума: доставити уз понуду
- пописну листу основних средстава са стањем на дан 31.12.2020. или рачун о куповини захтеваног
средства, уколико је средство купљено после 31.12.2020. године, уговоре о лизингу или уговоре о
закупу. Уколико се доставља уговор о закупу потребно је доставити и пописну листу закуподавца.
На пописној листи, потребно је маркером означити тражену опрему.
- очитана саобраћајна дозвола за возила која се региструју
• Да понуђач послује у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или ISO 45001
начин доказивања испуњености критеријума: доставити уз понуду копије важећих сертификата о
испуњености стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или ISO 45001
• Да имају у радном односу или на други начин радно ангажовано (уговору о привремено –
повременим пословима, уговор о делу) најмање:
- 1 (један) дипломирани инжењер хидрогеологије (ВСС VII), са важећом лиценцом 492 Инжењерске
коморе Србије и искуством рада на регенерацији цевастих бунара,
- 1 (један) дипломирани инжењер хидрограђевине (ВСС VII) са важећом лиценцом 414 Инжењерске
коморе Србије и искуством рада на регенерацији цевастих бунара,
- 5 радника осталих/било којих занимања;
начин доказивања испуњености критеријума: доставити уз понуду
- фотокопију обрасца М3/А или М/2 или МА за запослена лица,
- уговори о радном ангажовању за радно ангажована лица код понуђача по основу других уговора у
складу са Законом о раду
- фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Републике Србије
и потврде важења лиценци или важеће Решење о издавању лиценце које издаје Министарство
надлежно за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма
- фотокопије решења о именовању одговорног извођача радова као доказ искуства рада на
регенерацији цевастих бунара
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6. ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив Инвеститора/ крајњег
корисника
Седиште
Дел. број.
Датум:
Тел.бр.
Законски заступник
Овлашћено лице Инвеститора/
крајњег корисника и функција

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је __________________________
_________________________________________ са седиштем у _______________________________,
у периоду од _________ до ___________. године као (заокружити једну од наведених опција)
• самостални извођач радова
• члан групе понуђача
• подизвођач
извео радове _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(уписати предмет изведених радова), у износу од _____________________рсд без пдв-а, а по основу
закљученог уговора/наруџбенице/рачуна број __________ од ___________ године. (попунити празна
поља)
Током извођења уговорених радова за коју се издаје ова потврда наведено лице ЈЕ / НИЈЕ поштовало
своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених радова и слично). (прецртати
непотребно)
Лице за контакт код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података:
_______________________________________________________________________________
(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште)
Датум:_____________
Место:_____________
ПОТПИС ЗАК. ЗАСТУПНИКА/ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ИЗДАВАОЦА – КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА

____________________________________

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, који не може бити краћи од 30
календарских дана, нити дужи од 60 календарских дана.
Ако избор најповољније понуде није могуће извршити применом напред наведеног резервног
критеријума, додела уговора ће се спровести путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, у
динарима без пдв-а и једнак рок извођења радова .
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и
доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.
8. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Минимално прихватљив рок извођења радова износи 30 календарских дана, а максимално прихватљив
рок извођења радова је 60 календарских дана, од дана увођења понуђача у посао.
Рок за увођење понуђача у посао је 15 дана од дана обостраног потписивања-закључења Уговора.
9. ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да тече од дана
извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о примопредаји изведених радова
и не може бити краћи од 24 месеца.
За време трајања овог гарантног рока, понуђач је дужан да на позив наручиоца, у року не дужем од 5
дана, отклони све недостатке на изведеним радовима, укључујући и евентуално уграђени материјал.
10. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши у року од најдуже 45 дана по достављеној и евидентираној исправној фактури на
архиви Наручиоца, испостављеној на основу привремених/окончане ситуација, оверених од стране
надзорног органа Инвеститора.
Није дозвољено тражење авансног вида плаћања.
Плаћање ће бити извршено налогом за пренос.
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11.УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуда се сачињава у писаном облику у складу са обрасцима датим у овом Позиву, уз достављање и
друге документације која је захтевана. Уколико се понуда доставља електронским путем, иста се у
целини скенира и доставља Наручиоцу у pdf формату.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем на адресу електронске
поште наведену у овом позиву.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти
мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди изразити у динарима.
У Обрасцу понуде исказати укупну понуђену цену у динарима без пдв-а и са пдв-ом.
У Обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе јединичну цену без пдв-а, укупну цену за сваку
ставку без пдв-а, укупну понуђену цену дату у динарима без пдв-а, укупну понуђену цену дату у
динарима са пдв-ом и износ пдв-а.
Примена валутне клаузуле није предвиђена.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива све трошкове које
понуђач има у реализацији набавке.
Понуђенe јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора.
Понуђач је дужан да понуди све ставке техничке спецификације. Понуде у којима нису обухваћене све
ставке биће одбијене.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави једну бланко (сопствену)
соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за добро
извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од периода важења Уговора. Меницa се
држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након
чега се, на писмени захтев, враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се обавезује
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да Наручиоцу преда оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица (овера од
стране пословне банке не старија од 30 дана од дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца
да се меница може попунити у складу са Уговором.
Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника o примопредаји радова
/радног налога достави једну бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од
10% од вредности уговора без пдв-а, за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности
најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до
испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се, на писмени захтев, враћа истом.
Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију
картона са депонованим потписима овлашћеног лица (овера не старија од 30 дана), овлашћење за
Наручиоца да се меница може попунити у складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично
овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11; 80/15,
76/16, 82/17 и 14/20 ) Народне Банке Србије.
Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на
подизвођача.
САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ:
1. Попуњен и потписан Образац понуде
2. Попуњен и потписан Образац структуре цене
3. Доказе који су наведени у Одељку 5.- Критеријуми за избор привредног субјекта и начин
доказивања
4. Предлог динамичког плана
Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр.
36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18).
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као
неосноване.

12. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОШТЕ (E-MAIL)

Привредни субјекат понуду може поднети непосредно, путем поште на адресу Масарикова 17, 21000
Нови Сад или електронским путем на адресу: sanela.mrdjan@vikns.rs

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

13.МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1. ЈКП,,Водовод и канализација” Нови Сад, Масарикова бр.17., текући рачун
бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад ПИБ:100237118, матични број:
08041083, а кога заступа Директор Гвозден Перковић као Наручилац (у даљем
тексту: Инвеститор ).
2. ____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________као Понуђач (у
даљем тексту: Извођач радова)
на следећи начин:
Члан 1.Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за Извођење радова
на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локаланом
изворишту у Бегечу, са набавком уградњом материјала, за потребе ЈКП,,Водовод и канализација,,
Нови Сад, у свему према Позиву за достављање понуда 37/21-П и прихваћеној Понуди понуђача
која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда).
Поступак набавке је окончан Одлуком о додели уговора. (дел.бр.___________/__).
Члан 2.Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора,
уговара се датум наведен у деловодном печату Инвеститора који први потписује уговор.
Лице задужено за праћење реализације овог уговора је Ранко Вукићевић, а заменик лица за праћење
уговора је Бошко Павловић
Члан 3.Предмет овог уговора је Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем
хидродинамичких параметара бунара на локаланом изворишту у Бегечу, са набавком
уградњом материјала и услугом израде пројекта изведеног објекта који пројекат у себи мора
садржати графоаналитичку обраду података црпљења и извештај о изведеном тестирању са прогнозом
ефекта у различитим хидролошким условима рада и др., прибављање потребних сертификата од
стране надлежних институција и са израдом финалног елабората и др., у свему према усвојеној
Понуди извођача радова за предметну набавку бр. 37/21-П која Понуда са предмером радова чини
саставни део овог уговора (у даљем тексту радови).
Члан 4.Укупна уговорена цена радова износи: _____________________ динара без пдв-а, у складу са
прихваћеном понудом и предмером радова (______________ динара са пдв-ом).
Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити у року од 45 дана рачунајући од дана
испостављања привремених/окончане ситуација, оверених од стране надзорног органа Инвеститора,
али не пре но што Извођач радова достави Инвеститору меницу на име доброг извршења посла.
Цена је фиксна за сво време трајања уговора.
Наведена укупна уговорена цена је утврђена на основу цене материјала, радне снаге, механизације и
других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде и у коју вредност/цену
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је урачунат и сав трошак, односно вредност свих потребних материјала, инсталација, све стручне и
помоћне радне снаге, потребног алата, превозних средства за рад, доласка и смештаја особља на
градилиште, истовара камиона и складиштења на градилишту, израде складишних простора на
градилишту, унутрашњег надзора, провођења мера заштите на раду и заштите од пожара, 24 часовног
осигурања објекта, трошкови графоаналитичке обраде података црпљења и израде Извештаја о
изведеном тестирању, трошкови израде пројекта изведеног стања и финалног елабората и других
трошкова из понуде и предмера радова.
Члан 5.Инвеститор, а у складу са одредбама овог уговора, има право и да ускрати Извођачу радова исплату
доспеле новчане обавезе ради отклањања недостатака у извођењу радова, уочених приликом
примопредаје, односно техничког прегледа радова.
Ако Извођач радова не поступи по примедбама са примопредаје, односно техничког прегледа,
недостаци могу бити отклоњени на његов трошак из средстава која је Инвеститор евентуално задржао
у смислу одредбе претходног става, а у сваком случају Инвеститор има право да од Извођача радова
захтева надокнаду свих трошкова и штете које је овим поводом имао.
Члан 6.Извођач радова је дужан да наведене радове у свему изведе према Предмеру радова, својој Понуди,
техничкој документацији и осталој пратећој докумнтацији, у свему према важећим домицилним
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове
врсте радова као и упутствима Инвеститора. Сав потребан материјал, њихов састав, односно
техничко-технолошке карактеристике и њихова израда, а који се употребљавају за и приликом
извођења уговорених радова, морају одговарати уговореном предмеру радова, односно
спецификацији, техничко - технолошким нормативима као и важећим стандардима квалитета за те
материјале, а одговорност за њихов квалитет у потпуности сноси Извођач радова. Извођач радова у
односу на Инвеститора, у потпуности преузима пуну одговорност за радове који чине предмет овог
уговора. Извођач радова је носилац права и обавеза извођења предметних радова.
Члан 7.Извођача радова је обавезан да, између осталог обезбеди и:
1) доставу свог овереног динамичког плана извођења предметних радова на начин уговорен
чланом 9.- овог уговора,
2) извођење радова према предмеру радова датог од стране инвеститора ,
3) организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити извођење радова
које неће ометати нормалан функционисање околних простора као и да обезбеди заштиту
околине, радника и трећих лица за све време трајања извођења радова ,
4) сигурност објекта и лица која се налазе на месту извођења радова и околине ( нпр. суседни
објекти , пролази, прилази, запослени радници, и др.),
5) редовно вођење грађевинског дневника са уписом података о току и начину извођења
радова,
6) се придржава одредаба Закона о безбедности и здрављу на раду ( Сл.Гласник бр.101/05 и
91/2015) и Закона о зашити од пожара на начин одређен овим уговором
7) место извођења радова у случају прекида радова,
8) Инвеститору односно његовом надзорном органу приступ месту извођења радова 24 часа
дневно,
9) предају Инвеститору технички и функционално исправног објекат,
10) обављање и других потребних радњи у циљу што квалитетнијег извршења предмета овог
уговора.
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Члан 8.Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 3 дана, рачунајући од дана закључења овог уговора,
а пре увођења у посао, достави Инвеститору своје Решење о именовању одговорних извођача радова
за све уговорене радове са личним лиценцама. Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове
прописане Законом о рударским и геолошким истраживањима. У случају потребе за заменом
одговорних извођача радова из Решења, Извођач радова је у обавези да пре достављања Решења о
одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено обавести Иневститора о
разлозима замене напред наведених одговорних извођача радова и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о рударским и
геолошким истраживањима.
Члан 9.Извођач радова је дужан да најкасније у року од 5 дана рачунајући од дана закључења овог уговора, а
пре увођења у посао, достави инвеститору на усвајање детаљни динамички план извођења радова,
са јасно назначеним активностима које ће предузимати, а који се израђује по основу достављеног
предлога динамичког плана достављеног у понуди. Динамички план мора бити потписан од стране
одговорног лица извођача радова. Саставни део динамичког плана чине ресурсни планови и то:
− план ангажовања потребне радне снаге,
− план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту,
− план набавке и дистрибуције на градилиште потребног материјала,
− пројекат организације градилишта,
− сву потребну документацију и писмена везану за заштиту на раду и ПП заштиту
и др.
Извођач радова је обавезан, о свом трошку, да обезбеди и извођење свих припремних радова наведених
у предмеру радова, потребне услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком
плану, по свим временским условима, надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала
и опреме и да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему, инсталације и материјал од
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје радова.
Члан 10.Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење радова, између осталог, изврши и
следеће активности:
− да видно и транспарентно обележи градилиште прикладним обавештајним таблама на којима
се имају налазити истакнути сви податци који су захтевани за истицање грађевинске табле
(Правилник) и да наведено обележје постави на видном и приступачном месту најмање на
почетку градилишта односно локације и на крају градилишта односно локације, у року од
једног дана ( 24 часа ) по увођењу у посао. Уколико Инвеститор буде има потребу за истицањем
додатних информација на поменутим обележјима, о истом ће благовремено обавестити
Извођача радова,
− да уредно и у складу са прописима води грађевински дневник у складу са важећим прописима,
у два примерка, од којих један узима Инвеститор, а други остаје Извођач радова, грађевинску
књигу са изведбеним нацртима у складу са важећим прописима и књигу инспекције,
− у свему поступа по налозима Инвеститора и надзорног органа као и налозима надлежних
институција, органа и организација,
− да отклони сву евентуалну штету коју је учинио за време извођења радова на градилишту
односно суседним објектима,
− да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал,
− да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед,
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−
−
−
−
−
−
−

да отклони све недостатке по примедбама надзора Инвеститора у остављеном року на начин
уговорен одредбама овог уговора,
да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова,
да отклони све недостатке по Записнику о примопредаји радова,
да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантним
роковима,
да изврши и све остале радње односно активности прописане Законом о рударским и
геолошким истраживањима,
одржава на снази лиценце кључног техничког особља одговорних за извршење уговора,
да самостално води рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и
евентуалну имовину која је у поседу Инвеститора, а која се налази на градилишту и/или терену
градилишта
Члан 11.-

Извођач радова је дужан и да:
1.- омогући вршење надзора над радовима као и да поступа по свим писменим примедбама
Инвеститора и надзорног органа на квалитет и квантитет изведених радова и уграђеног материјала,
опреме и инсталација, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.
Извођач радова је дужан да најмање сваких 10 дана изврши, заједно са надзорним органом,
сагледавање и анализу испуњења уговорних обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом
и о томе сачини Извештај који ће потписати овлашћено лице Извођача радова и надзорног органа те
да га путем истог органа, достави Инвеститору. У случају да Извођач радова не испуњава свој усвојени
и одобрени динамички план, а исто се констатује наведеним Извештајем, обавезан је да уведе у рад
више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећане трошкове или
посебну накнаду за то,
2.- упути Инвеститору, преко надзорног органа, писмени Захтев за евентуално продужење рока за
извођење радова, најкасније 10 дана пре истека уговореног рока. Надзорни орган, уз Захтев Извођач
радова, ће доставити своје детаљно образложење и мишљење о продужетку рока за извођење радова
у сагласности са одредбама овог уговора. Уколико Извођач радова упути Инвеститору Захтев за
продужење рока, након истека рока из претходног става, такав захтев се неће разматрати.
Уколико Извођач радова не изводи радове према важећим техничким стандардима и елементима из
понуде/ техничког обрасца понуде, а исто констатује надзорни орган, Инвеститор има право да одмах
обустави даље извођење радова и да захтева њихово поновно извођење. Ово право Инвеститор има и
у случају ако је доведена у питање сигурност објекта или његовог дела.
Члан 12.Обавезе Инвеститора су:
− да уведе Извођача радова у посао и то најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана
закључења овог уговора,
− да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља одоворе у писменој
форми,
− да обезбеди вршење надзора у складу са одредбама Закона о рударским и геолошким
истраживањима,
− да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност надзорног органа евентуално
потребне вишкове односно мањкове радова и евентуалне захтеве за продужење рока извођења
радова и да измирује новчане обавезе према извођачу радова за изведене радове на начин
наведен овим уговором.
Инвеститор неће одговарати за оштећење или нестанак опреме, механизације, материјала и сл. које ће
Извођач радова донети на градилиште или оставити на терену градилишта јер је уговорна обавеза
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Извођача радова да обезбеди сопствени надзор и чување своје опреме, механизација, материјала
донетих на градилиште или терен градилишта.
Члан 13.Надзорни орган Инвеститора ће обавестити Извођача радова о датуму увођења у посао. Извођач
радова ће бити уведен у посао најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана закључења овог
уговора.
Надзорни орган уводи Извођач радова у посао уписом у грађевински дневник и том приликом предаје:
− Потребну документацију везану за извођење предметних радова,
− Решење о именовању надзора.
Члан 14.Инвеститор има право да врши надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише квалитет
радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Извођача радова. Извођач
радова је дужан да омогући спровођење овог надзора. Инвеститор се обавезује да Извођачу радова
благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган.
Инвеститор има право да контролу и тестирање материјала и изведених радова повери трећим лицима
који по позитивним прописима испуњавају услове за обављање ових послова у сваком моменту
важења овог уговора, о трошку извођача, када оцени да су се за то стекли оправдани услови
Извођач радова је дужан да током извођења радова обезбеди и врши своју интерну контролу изведених
радова и уграђених материјала. Извођач радова је дужан да писаним путем, најмање 24 часа раније,
ради обезбеђења присуства надзорног орагана,обавести надзорни орган о томе на који начин и када
ће његова унутрашња контрола вршити пријем одређених позиција, фаза и врста радова и/или
материјала. По завршетку одређених позиција, фаза и врста радова са уградњом материјала,
унутрашња контрола Извођача радова ће у грађевинском дневнику констатовати да су напред наведени
радови завршени и оцениће њихову исправност и њихов квалитет.
Члан 15.Извођач не сме да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова покрити односно
онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док надзорни орган не
изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед изведених радова.
Извођач радова је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току наредног
радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатован у грађевинском дневнику, извести
надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно преглед. Надзорни
орган контролу, мерење, тестирање односно преглед врши без одлагања, одмах пошто је примио
обавештење Извођач радова, осим у случају када правила струке захтевају проток одређеног
временског периода и у случају да је за контролу надлежан орган управе и /или неки други надлежни
орган.
Члан 16.Уколико Извођач радова не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да од
Извођача радова захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање
односно провера радова. У наведеном случају, Извођач радова самостално и у потпуности сноси
трошкове и штету насталу због откривања покривених радова.
Уколико Извођач радова, у случају из става 1.- овог члана, одбије да открије покривене радове,
Инвеститор има право да ради откривања покривених радова, ангажује треће лице, на терет Извођач
радова и има право да ускрати исплату Извођач радова одговарајућег новчаног износа који доспева на
исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати меницу за добро извршење посла, а у

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.
Члан 17.Уколико се у случајевима из претходна два члана овог уговора, након контроле, мерења, тестирања и
провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени радови и/или уграђени
материјал нису изведени односно уграђени према предмеру радова, овом уговору и понуди, Извођач
радова сноси и оне трошкове контроле, мерења и тестирања који као такви нису били обухваћени
понудом као трошкове које сноси Инвеститор и дужан је да све недостатке утврђене овом контролом,
мерењем, тестирањем отклони без одлагања и да одмах и без одлагања Инвеститору накнади сву
штету.
Уколико не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да ангажује треће лице на терет
Извођач радова и има право да ускрати исплату Извођач радова одговарајућег новчаног износа који
доспева на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати меницу за добро извршење
посла, а у сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.
Члан 18.Надзорни орган, по овом уговору, заступа Инвеститора и у његово име и за његов рачун може у складу
са одредбама позитивних прописа који се односе на извођење предметних радова, да предузима све
радње које се тичу извођења радова и то у обиму и овлашћењу утврђеном овим уговором и претходним
чланом, а нарочито, али не искључиво, да:
− врши контролу извођења радова према пројектној и осталој техничкој документацији,
− прати одржавање уговореног рока извођења радова,
− врши контролу квалитета изведених радова и материјала. Приликом вршења наведене
контроле квалитета, Извођач радова је у обавези да на захтев надзорног органа, обезбеђује
доказе да је квалитет свих извршених радова и уграђеног материјала у складу са понудом и да
достави сертификате/атесте односно одговарајућа писмена о извршеној контроли квалитета
издате од стране акредитоване контролне организације, према стандардима из понуде и
техничке документације, а све на начин регулисан овим уговором,
− врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини,
− врши контролу уношења података у грађевински дневник,
− оверава ситуације,
− евентуално и по потреби, координира рад појединих учесника у извођењу радова,
− непосредно учествује у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје радова.
Поред посла из претходног става овог члана, надзорни орган ће обављати и следеће послове који су у
функцији вршења надзора:
− контролу уношења података у грађевинску књигу
− оверавање привремених односно окончане ситуације,
− израду извештаја и анализа,
− сређивање документације на градилишту за технички преглед и др.
Ради вршења надзора, Инвеститор односно надзорни орган, има право приступа на градилиште, у
радионице, и места ускладиштења материјала Извођач радова и сл.
Члан 19.Надзорни орган по овом уговору није овлашћен :
− да мења пројектну и другу техничку документацију на основу које се изводе предметни радови
и одредбе овог уговора,
− да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе овог уговора,
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−
−
−

да са Извођачем уговара друге накнадне и додатне радове и слично,
да са Извођачем уређује имовинско-правне односе,
да Извођача ослободи било које обавезе из овог уговора или обавезе предвиђене позитивним
прописима који регулишу област извођења предметних радова и др.
За предузимање било које од радњи из става 1.- овог члана, надзорни орган мора имати посебно
писано овлашћење Инвеститора. Надзорни орган по овом уговору мора да прибави претходну
писмену сагласност Инвеститора за сваку значајну промену, а нарочито промену која захтева:
− повећање трошкова извођења радова
− измену овог уговора.
Уколико Извођач радова поступи по налогу надзорног органа Инвеститора, за чије издавање налога
надзорни орган није био овлашћен, Извођач радова ће у потпуности и самостално сносити све
последице и трошкове који су проистекли из напред наведене радње без вођења судског или било ког
другово спора.
Члан 20.Сви налози надзорног орагана морају бити издати било уписом у грађевински дневник, било у виду
службеног дописа. Извођач радова је дужан да поступа само по налозима надзорног органа издатим у
писаној форми и достављеним одговорном извођачу радова односно извођачу радова.
Надзорни орган је овлашћен да у случају када утврди да су угрожени интереси Инвеститора, нареди
предузимање хитних мера за заштиту тих интереса у име Инвеститора. У случају наведеном у
претходном ставу, надзорни орган је дужан да одмах и без одлагања, а најкасније у року од 48 часа,
писаним путем обавести Инвеститора о предузетим мерама и да му положи рачун.
Члан 21.Надзорни орган има право да не изда одобрење за изведене радове и да стави примедбе на радове и
материјал. Примедбе се уписују у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступа по свим примедбама или захтевима или налозима надзорног
органа над извођењем радова по овом уговору, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у
зависности од конкретне ситуације, отклони недостатке на радовима и материјалу у погледу којих су
примедбе стављене, изврши поправку или понови извођење радова, замени набављени или уграђени
материјал или убрза извођење радова, а трошкове који на овај начин настану сноси Извођач радова.
Члан 22.1.- Надзорни орган има право да од Извођача радова захтева, а Извођач радова је дужан да о свом
трошку, уклони са терена градилишта или градилишта, материјал и механизацију који по мишљењу
надзорног органа није потребан ради извршења уговора.
2.- Надзорни орган има право да не дозволи приступ терену градилишта или да од Извођача радова
захтева, а Извођач радова је дужан да о свом трошку уклони са терена градилишта:
− сва физичка лица представника правних лица или предузетника који, правна лица и
предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштем
наведени као такви у овом уговору,
− сва физичка лица која испољавају непрописно и неодговорно понашање како на градилишту
тако и на терену градилишта,
− сва физичка лица која не извршавају своје дужности или их извршавају противно условима из
овог уговора,
− сва физичка лица која не поштују прописе Републике Србије о безбедности и здрављу на раду.
Уколико Извођач радова не поступи по захтеву из тачке 1.- овог члана, Инвеститор има право да о
трошку Извођача радова, ангажује треће лице ради уклањања са градилишта односно терена
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градилишта материјал, а на име трошкова и штете која услед тога настану, Инвеститор има право да
ускрати исплату Извођачу радова одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату Извођачу
радова по било ком основу, а у сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади
целокупну претрпљену штету. Уколико надзорни орган недвосмислено утврди и исто констатује
уносом у грађевински дневник и својом службеном белешком коју доставља овлашћеном лицу
Инвеститора, да радове или само поједине радове изводи правно лице или предузетник који, правна
лица и предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштем
наведени као такви како у овом уговору тако и достављеном списку запослених лица на неодређено
време који су радно ангажовани на извођењу предметних радова и списку опреме и механизације која
је ангажована на извођењу предметних радова Извођач радова, Инвеститор има права да овај уговор
аутоматски раскине без вођења судског или другог спора простом изјавом воље и/или наплати меницу
дату на име доброг извршења посла.
Члан 23.Надзорни орган има право да на основу овог уговора, а без додатних овлашћења Инвеститора, да од
Извођача радова захтева, а Извођач је дужан да поступи по захтеву надзорног органа и да о свом
трошку:
− употреби и угради материјале које захтева надзорни орган у складу са техничком
документацијом и понудом и предмеру радова,
− отклони недостатке у већ изведеним радовима укључујући и то да је употребио и/или уградио
материјал који не одговара уговореном, предвиђеном у предмеру радова и понуди.
Уколико Извођач радова не поступи по захтеву надзорног органа, Инвеститор има право да на терет
Извођача радова ангажује треће лице ради извршења захтева надзорног органа и има право да ускрати
Извођачу радова исплату одговарајућег новчаног износа доспелог на исплату по било ком основу
и/или да раскине уговори/или наплати меницу дату на име доброг извршења посла и уколико се
наведено догоди у гарантном року одређеном по овом уговору и/или меницу за отклањање недостатака
у гарантном року, а у сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну
штету.
Члан 24.Извођач радова је дужан да по налогу надзорног органа прекине радове и да их док прекид траје,
заштити и обезбеди. Извођач радова је дужан да по налогу надзорног органа одмах настави радове
који су прекинути по основу наведеног налога.
Чињеница прекида и наставка радова ће се констатовати у грађевинском дневнику. Након добијања
налога за наставак радова, Извођач радова је у обавези да најкасније у року од 3 календарска дана
достави надзорном органу нови ревидиран динамички план радова. Период настао прекидом радова
од стране Инвеститора се неће рачунати као кашњење у извршењу рока радова из овог уговора.
Члан 25.Уколико је Извођач радова незадовољан неком одлуком/налогом надзорног органа, има право да о томе
одмах обавести, али не касније од 48 часова од добијања одлуке/налога, Инвеститора писаним путем,
који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку/налог најкасније у року од 10 дана од дана
добијања захтева.
Одлука Инвеститора је обавезна за Извођача радова.
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Члан 26.Извођач радова се обавезује да ће:
- у тренутку закључења овог уговора достави Инвеститору једну бланко (сопствену) соло меницу
са пратећим меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за добро
извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од периода важења Уговора. Меница се
држи у портфељу Инвеститора све до испуњења свих уговорних обавеза Извођача радова, након чега
се, на писмени захтев, враћа истом. Истовремено, предајом менице Извођач радова се обавезује да
Инвеститору преда оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица (овера од
стране пословне банке не старија од 30 дана од дана предаје менице), као и овлашћења за Инвеститора
да се меница може попунити у складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење
регистровани у Регистру меница.
- одмах након потписивања Записника о примопредаји радова/радног налога достави
Инвеститору једну бланко (сопствену) соло меницу са пратећим меничним овлашћењем у висини од
10% од вредности уговора без пдв-а, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, са
роком важности најмање 5 дана дуже од истека гарантног рока, са роком важности најмање 30 дана
дуже од периода важења Уговора. Меница се држи у портфељу Инвеститора све до испуњења свих
уговорних обавеза Извођача радова, након чега се, на писмени захтев, враћа истом. Истовремено,
предајом менице Извођач радова се обавезује да Инвеститору преда оверену копију картона са
депонованим потписима овлашћеног лица (овера од стране пословне банке не старија од 30 дана од
дана предаје менице), као и овлашћења за Инвеститора да се меница може попунити у складу са
Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница
Члан 27.Након окончања радова, овлашћено лице Извођача радова и надзорни орган ће приступити сравњењу
и потписивању листова грађевинског дневника.
Члан 28.Извођач радова је дужан да приступи извођењу:
− хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634.- ЗОО уз сагласност надзорног
органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање
настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним
догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У
случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да
писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању ванредних и
неочекиваних догађаја, односно околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико
Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и
наплати меницу за добро извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне
накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова,
а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од
извођача. Извођач радова и надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и
неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.
− вишкова радова односно мањкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова,
и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена и чије
извођење неће утицати на укупно уговорену цену радова.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на
појединим позицијама радова, исти ће бити уговарани у складу са одредбама чланова 9. став 1. тачка
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5 и члана 22. став 4 Посебних узанси о грађењу (Сл. Лист СФРЈ бр. 18/77) и одговарајућих одредби
Закона о облигационим односима РС.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на
појединим позицијама радова, а који прелазе 10% од уговорених количина, јединична цене ће се
посебно уговарати.
У складу са чланом 157. став 5. Закона о јавним набавкама уговорени вишкови радова не представљају
измену уговора.
Члан 29.Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року од ____________ дана, који рок
ће се рачунати од датума увођења у посао, у року и на начин прецизиран овим уговором.
Рок за увођење Извођача радова у посао је 15 дана рачунајући од дана закључења уговора.
Надзорни орган ће уписати у грађевински дневник и датум завршетка свих уговорених радова.
Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће оставити накнадни
примерени рок од 5 дана да започне са радовима, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не
започне са извођењем радова, Инвеститор може раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће
менице као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.
По успешном окончању радова, Извођач радова је у обавези да врши осматрање рада бунара у периоду
од 3 месеца као и да изради финални елаборат по протоку наведеног периода који елаборат се има
предати Инвеститору најкасније у року од 8 дана рачунајући од истека рока од 3 месеца.
Члан 30.Ако извођач радова не изврши радове у уговореном року из члана 29.- овог уговора својом кривицом,
обавезан је да плати Инвеститору на име уговорне казне за сваки календарски дан закашњења у
висини од 0,5% уговорене вредности радова, с тим да износ овако утврђене и уговорене казне на може
прећи 5% од вредности уговорених радова. Коначни обрачун ће се трајно умањити за износ обрачунате
уговорне казне.
Члан 31.Извођач радова може тражити продужење уговореног рока извођења радова у следећим ванредним
догађајима/околностима /случајевима:
− ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе,
− ванредних догађаја везаних за одбрану земље,
− због прекида рада изазваног актом надлежног државног или другог органа за који није одговоран
извођач радова .
Наступање, трајање и престанак напред наведених догађаја , околности, случајева уписују се у
грађевински дневник. Извођач радова је дужан да писменим путем путем надзорног органа, обавести
инвеститора о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања напред наведених
околности. Извођач радова има право на продужење рока и у случају задоцњења инвеститора у
испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао ) и то за онолико времена
колико је то задоцњење трајало.Несташица материјала и инсталација за уградњу на тржишту или
штрајк радника извођача радова не могу бити разлог за продужетак наведеног рока.
У вези са наведеним Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне
да измени овај уговор у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама.
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Члан 32.За време извршења уговора Извођач радова је дужан и да:
− о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и
прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да
градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не
представљају опасност за људе и имовину,
− обезбеди и одржава о свом трошку осветљење, физичко обезбеђење, ограде, знакове за
опасност и слично у циљу заштите имовине и људи,
− предузме, о свом трошку, мере за заштиту животне средине у складу са законима и прописима
који се примењују у Републици Србији и то како на градилишту тако и околине,
− о свом трошку и у оквиру сопствене и искључиве одговорности, предузме све неопходне мере
за заштиту од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од узнемиравања, оштећења или
уништења имовине и повреде или усмрћења лица проузроковане у вези са извршењем уговора
.
Уколико напред наведене мере не буду предузете, а деси се штетни догађај, Извођач радова, већ сада
потписивањем овог угова, преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни
догађај који проистиче из извођења предметних радова, а која одговорност је између осталог
обухваћена и члановима 173 и 174 ЗОО и све евентуалне последице које проистекну из штетног
догађаја. У случају настанка напред наведених штетних околности, исте ће се записнички
евидентирати и Извођач радова ће сносити самостално, пуну материјалну, не материјалну и кривичну
одговорност за исте, без вођења било каквог судског или управног или другог спора како са
Инвеститором тако и са оштећеним трећим лицима.
Члан 33.Све штете које Извођач радова проузрокује својим немаром, непажњом и нестручним радом у току
извођења радова, како на лицима или стварима, Извођач радова је дужан да о свом трошку надокнади
оштећеним лицима, сходно законским одредбама о одговорности за настале штетне последице водећи
при том рачуна да отклањање штетних последица не утиче на рок завршетка радова.
Члан 34.Извођач радова гарантује већ сада, потписивањем овог уговора, да ће уграђене инсталације, материјал
и изведени радови у моменту примопредаје радова бити у потпуности у складу са одредбама овог
уговора, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову
вредност.
Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова и уграђених
материјала, с тим да гарантни рок за изведене радове износи _________месеци, осим у случају
скривених мана, рачунајући од првог наредног дана од дана примопредаје радова у складу са
одредбама уговора на основу обављеног прегледа радова и сачињавања примопредајног записника.
Уколико је за поједине од уговорених радова или материјала прописом или гаранцијом произвођача
одређен гарантни рок дужи од претходног става, за те радове односно материјале важи гарантни рок
предвиђен прописом односно гаранцијом произвођача, почев од наредног дана од дана извршене
примопредаје радова у складу са одредбама уговора на основу обављеног прегледа радова.
Извођач радова је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора отклони све
недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал и то у року од најкасније
_______________ сати/ дана, од дана пријема позива Инвеститора о свом трошку. Ако Извођач радова
у наведеном року не отклони недостатке наведене у претходном ставу, Инвеститор има право да за
отклањање недостатака ангажује другог извођача радова на терет извођача, наплати меницу за
отклањање недостатака у гарантном року, а Извођач радова је у обавези да Инвеститору одмах и без
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одлагања накнади штету која прелази суму наплаћене менице за отклањање недостатака у гарантном
року. По истеку рока важења овог уговора укуључујући и гарантни период, Инвеститор је дужан да
врати Извођачу радова, меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у
гарантном року, осим у случају да су се стекли услови за њихово продужење у складу са одредбама
овог уговора и/или за њихову наплату од стране инвеститора.
Члан 35.Извођач радова ће предати надзорном органу најмање 6 (шест) примерака привремених ситуација
сачињених на основу оверене грађевинске књиге од којих је сваки потписан од стране овлашћеног
извођача радова и оверен од стране надзорног органа. Након предаје од стране Извођача радова, у
оквирном року од 15 календарских дана од дана предаје, надозорни орган има право да:
− од дате суме одбија суму која треба да се одбије по основу усклађивања исплате извођачу
одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату,
− од дате суме евентуално одбије суму коју Извођач радова по било ком основу дугује
Инвеститору,
− проверава наводе Извођача радова у погледу изведених радова и уграђеног материјала.
Након тога надзорни орган ће утврдити коначну суму која треба по привременој ситуацији да буде
плаћена Извођачу радова.
Надзорни орган је дужан и да кроз сваку привремену ситуацију, исправи претходне привремене
ситуације, ако накнадно утврди да неки од приказаних радова нису изведени или неки материјали нису
уграђени.
Инвеститор је овлашће да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема привремене
ситуације од стране надзорног органа, достави Извођачу радова евентуалне примедбе на исту. Извођач
радова је дужан да примедбе на привремену ситуацију отклони најкасније у року од 8 (осам) дана од
када су примедбе уручене Извођачу радова.
Члан 36.Извођач радова је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести Инвеститора о року
завршетка радова односно спремности за технички преглед/пријем, најкасније 8 дана пре завршетка
свих уговорених радова и овере грађевинског дневника.
Одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 3 (три) дана, надзорни орган у присуству
одговорног извођача радова или у случају спречености одговорног извођача радова, лица које има
писано овлашћење законског заступника Извођача радова оверено печатом извођача, приступа
прегледу, инспекцији, мерењу и тестирању радова. Надзорни орган о дану и часу вршења прегледа,
инспекције, мерења и тестирања радова и лицима која ће на страни инвеститора учествовати у
наведеном поступку, извештава Извођача радова најмање 24 часа раније. Приликом примопредаје
изведених радова сачиниће се Записник о примопредаји радова.
Члан 37.-

−
−

Записник о примопредаји радова (у даљем тексту Записник о примопредаји ) у смислу одредаба овог
уговора, јесте Записник који када је потписан од стране надзорног органа и овлашћених представника
Инвеститора са једне стране и од стране Извођача радова и његових овлашћених лица, са друге стране,
сведочи о дану окончања свих радова предвиђених уговором и сведочи да је извршена примопредаја
изведених радова у складу са уговором и законом, али се овај Записник ни у ком смислу неће сматрати
признањем Инвеститора:
да су радови по уговору у сваком погледу завршени,
да је извођач уредио терен градилишта и градилиште у смислу одредби овог уговора и
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−

да је извођач ослобођен обавезе отклањања недостатака у гарантном року предвиђеном овим
уговором
Потписивање Записника о примопредаји неће бити тумачено и као изјава надзорног органа да је
Извођач радова извео радове без скривених мана, уредио градилиште у складу са обавезом из овог
уговора, осим у случају када је то изричито констатовано Записником о примопредаји. Записником о
примопредаји се констатује да ли је Извођач радова извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и
квалитета радова, уграђеног материјала, као и у погледу рокова за извођење радова и даје налог
Извођачу радова за отклањање евентуалних недостатака и рок за отклањање истих.
Уколико надзорни орган изда напред наведени налог, Извођач радова је дужан да констатоване
недостатке отклони о свом трошку. Овакво отклањање недостатака не сматра се отклањањем
недостатака у гарантном року.
Члан 38.Окончану ситацију Извођач радова испоставља по основу изведених количина уговорених радова и
уговорених јединичних цена. Окончану ситацију Извођач радова подноси Инвеститору тек након
достављања менице на име отклаљаља недостатака у гарантном периоду и потписаног Записника о
примопредаји радова. Уз окончану ситацију, Извођач радова је обавезан да достави Инвеститору
преко надзорног органа и фотокопије листова грађевинског дневника обострано потписане и оверене,
за све уговорене и изведене позиције приказане у ситауцији-ма, оверене од стране надзорног органа.
Уколико Извођач радова не достави окончану ситуацију са свим наведеним прилозима из овог члана,
инвеститор неће приступити коначном обрачуну.
Коначан обрачун изведених радова, надзорни орган и овлашћени представник Извођача радова ће
извршити најкасније у року од 8 (осам) календарских дана од дана извршеног прегледа изведених
радова у складу са прописима и отклањању свих евентуалних недостатака у изведеним радовима по
Записнику о припопредаји радова.
Коначан обрачун и посебно исказан обрачун пореза на додату вредност представља целокупну и
коначну суму коју Инвеститор дугује Извођачу радова.
Члан 39.Инвеститор, поред права на раскид уговора предвиђеног другим одредбама овог уговора и
материјалним законима и прописима који се по овом уговору примењују, може раскинути уговор
простом писаном изјавом достављеном извођачу:
− 1.- ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
− 2.- ако оцени да не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих разлога
укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више силе,
− 3.- ако је заостајање у извођењу радова који су предмет уговора такво да доводи у питање
њихово извођење
− 4.- ако извођач уграђује материјал који нема уговорен или одговарајући квалитет или радове
изводи ,
− 5.- ако извођач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан
овим уговором
− 6.- и у свим другим случајевима када извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим
уговором.
Инвеститор може раскинути овај уговор и због неизвршавања незнатног дела уговорене обавезе од
стране Извођача радова
Обе уговорне стране, уговарају да је отказни рок најдуже 8 ( осам ) дана рачунајући од дана пријема
Изјаве о отказу уговора.
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Члан 40.1.- Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који
кумулативно испуњавају следећа два услова:
− а.- да потпуно спречавају извршење уговора,
− б.- да спречена страна није могла својом вољом утицати на догађај, односно да појаву овог
догађаја није изазвала нити је његову појаву могла с пажњом доброг стручњака предвидети.
Случајем више силе никад се неће сматрати штрајк радно ангажованих лица и пропаст замењивих
ствари.
О наступању случаја више силе извођач обавештава инвеститора, на начин утврђеним овим уговором
најкасније у року од 24 часа од наступања случаја више силе.
Наступање случаја више силе уноси се у грађевински дневник.
2.- Инвеститор може раскинути уговор у случају наступања случаја више силе како је дефинисано
претходном тачком овог уговора, писаном изјавом достављеном Извођачу радова ако стање или
последице изазване вишом силом буду трајале више од 30 (тридесет) дана од дана наступања сличаја
више силе.
Ако је случај више силе трајао краће од 30 (тридесет) календарских дана од дана наступања случаја
или ако Инвеститор не раскине уговор, Извођач радова има право на продужење уговореног рока за
извођење радова за онолико времена колико је трајао случај више силе.
Члан 41.Уколико Извођач радова у било које време у току важења уговора по законима државе Извођача
радова, буде неспособан да о доспелости плаћа дугове или уђе у поступак еквивалентан поступку
добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања како се ови поступци називају по
закону Републике Србије или ако уђе у поступак реорганизације издвајањем свог дела у посебно
правно лице или поступак поделе на више правних лица или поступак припајања другом правном
лицу или поступке еквивалентне наведеним поступцима по закону државе Извођача радова или ако
над имовином Извођача радова буде стављена хипотека, залога или било каква забрана располагања
на имовини Извођача радова или било какво принудно извршење или било какав други догађај или
поступак сличан наведеним, Инвеститор има право да без одлагања раскине овај уговор, наплати
одговарајућу меницу, а Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади разлику до потпуне накнаде
штете коју има због раскида уговора, укључујући и трошкове које има Инвеститор због раскида
уговора и трошкове ангажовања другог извођача и сву разлику у цени између овог уговора и новог
уговора закљученог са новим извођачем изабраним у складу са Законом о јавним набавкама. Уколико
уговор буде раскинут из наведених разлога, уговорне стране су сагласне да Инвеститор не дугује
извођачу накнаду штете због раскида уговора.
Члан 42.Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом Инвеститора, Инвеститор
је дужан да Извођачу радова плати изведене радове и накнади Извођачу радова обичну штету
проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену добит. У случају раскида уговора или обуставе
радова или забране радова, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања.
Трошкове из претходног става сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, обуставу
радова или забрану радова, а ако нема кривице ни на једној уговорној страни, ове трошкове сноси
инвеститор.
Члан 43.Уговор се сматра раскинутим, када уговорна страна, којој је на начин предвиђен овим уговором
упућена писана Изјава о раскиду уговора, прими писану Изјаву о раскиду уговора са отказним
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роком.У писаној Изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор раскида.
Члан 44.За решавање спорова који настану из овог уговора и у вези са овим уговором и његовим извршењем ,
меродавно је материјално право у примени у Републици Србији, сви материјални закони и прописи у
Републици Србији.
Уговорне стране за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене штете,
уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Р. Србије у Новом Саду.
Члан 45.Сва писмена која се достављају Извођачу радова, достављају се на адресу регистрованог седишта
Извођача радова или на адресу коју Извођач радова специјално писаним путем одреди за потребе овог
уговора.
Сва писмена која се достављају Инвеститору, достављају се на адресу регистрованог седишта
Инвеститора или на адресу коју иневститор специјално писаним путем одреди за потребе овог
уговора.
Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, дужна је да о
овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну страну и надзорни орган,
у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да поступу по овој одредби.
Члан 46.Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким лицима,
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити
коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. Извођач радова одговара Инвеститору у
случају неовлашћеног уступања, односно давања у залогу свог потраживања из овог уговора.
Инвеститор има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора.
Члан 47.У складу са Законом о информационој безбедности, као и захтевима стандарда SRPS ISO IEC
27001:2014 Извођач радова и сва од њега ангажована лица, се обавезују да ће се према свим
информацијама и/или подацима до којих буде дошао приликом реализације овог уговора, односити
са строгом тајношћу, поверљивошћу, добрим пословним обичајима и посебном пажњом.
Члан 48.Уговорне стране су сагласне да су евентуалне измене и/или допуне овог уговора пуноважне уколико
су учињене у писаној форми уз обострану сагласност путем анекса овог уговор.
Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне да измени овај уговор
у складу са одредбама члана 156. до 160. Закона о јавним набавкама.
На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о јавним набавкама, Закона о рударским и геолошким истраживањима и прописи у примени
у Републици Србији који обавезују уговорне стране као обавезни за примену приликом извођења
радова односно изградње.
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Члан 49.Уколико за време реализације овог уговора код Инвеститора, односно Извођача радова , дође до
статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и реализацију овог уговора,
извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора у складу са одредбама ЗЈН и ЗОО.
Члан 50.Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Инвеститор, а
2 (два) Извођач радова. Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће
стварно надлежан суд у Новом Саду.
за Извођача радова:

за Инвеститора:

_______________________

_____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити
закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном понудом
и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне клаузуле којима ће се регулисати
тражени услови из позива за подношење понуде. Овај модел уговора је саставни део Позива за
подношење понуда и служи да се привредни субјекти упознају са његовом садржином.
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