
 
 
 

  УГОВОР     
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

                         

     Закључен  у Крушевцу дана 22.10.2014.године између:   

1.ШОСО ''Веселин Николић'' Крушевац коју заступа директор Базић Мирјана  (у 
даљем  тексту: наручилац) матични број: 07143915,  ПИБ : 100315175 Текући рачун  
бр.: 840-809660-28 код Управе за трезор Крушевац и 
 
2.''Електроелан''д.о.о. Крагујевац кога заступа директор Иван Јелић ( у даљем тексту: 
извођач радова), адреса извођача радова Крагујевац ул.Кнеза Михаила 195, матични број 
07361912; ПИБ 101041042; Текући рачун 155-26507-29 код  Чачанске банке. 
 

члан 1. 
      Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији електроинсталација у 
ШОСО ''Веселин Николић'' Крушевац, у свему према понуди извођача радова дел.бр.297 
од 24.09.2014.године заведеној код наручиоца под дел.бр. 545 од  25.09.2014.године.  

У извођењу наведених радова не учествују подизвођачи радова сагласно наведеној 
понуди из става 1 овог члана.  
 

члан 2. 
Уговорне стране утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на 

основу понуде извођача радова дел.бр.297 од 24.09.2014.године заведеној код наручиоца 
под дел.бр. 545 од  25.09.2014.године износи: 

 
УКУПНА   ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:   714.685,00динара 
ПДВ   142.937,00  динара 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:  857.622,00 динара  

(и словима: осамстопедесетседамхиљадашестодвадесетдвадинара) на основу количина и 
јединичних цена из дате понуде као и предмера радова извођача радова. 

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених 
количина оверених у грађевинској књизи и јединичних цена из уговорене понуде.     

 
члан 3. 

             Наручилац ће  уговорене радове платити  на основу окончане ситауације након 
завршетка посла и по уплати новчаних средства из буџета Града Крушевца.   
Наручилац  је дужан да ситуацију овери преко надзорног органа и  исплату неспорног 
дела изврши у року од 3( три) дана од дана уплате новчаних средства из буџета Града 
Крушевца на текући рачун наручиоца. 
 
 
 



члан 4. 
             Извођач радова се обавезује да радове изведе у року од 20 радних дана рачунајући 
од дана увођења у посао. Почетак радова констатоваће се  уписом у грађевински дневник. 
              Укупан рок извођења радова може се продужити уколико наступе околности које 
представљају ''вишу силу'' (пожар, поплаве, земљотреси  и сл.), или разлози за које није 
крив. 
Све околности  од утицаја на рок  извођења радова уносе се у грађевински дневник уз 
дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности. 
На основу уписа у грађевински дневник закључује се Анекс уговора о продужетку рока. 

 
члан 5. 

Уколико кривицом Извођача радова дође до прекорачења рока из члана 4. овог 
уговора, Извођач радова се обавезује да плати Наручиоцу за сваки дан прекорачења рока 
1% (један проценат)  од укупне уговорене вредности радова, с тим да тако обрачуната 
уговорена казна не може прећи износ од 10% (десет процената) укупно уговорене 
вредности радова. 
  

члан  6. 
Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти 

несметано одвијали и то:  
-слободну локацију за извођење радова, 
- увођење у посао извођача радова у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора, 
-обезбеди Извођачу радова  план инсталација, 
-оверава извођачку документацију и утврђује са извођачем опис, количине и цене за                    
  потребне додатне  радове насталих због непредвидљивих околности  
- да именује одговорно лице за надзорни орган  и о томе писмено обавести  Извођача 
радова. 
 

члан  7. 
Извођач радова се обавезује:  

1.Да све радове предвиђене чланом 1. овог уговора изведе стручно и квалитетно, у свему 
према пројектно-техничкој документацији и важећим прописима и стандардима за 
извођење радова ове врсте, 
2.Да  обезбеди материјал предвиђен пројектом који одговара прописима и стандардима и 
да за исти прибави одговарајуће атесте, 
3.Да сагласно правилима струке проучи техничку документацију и да Наручиоца упозори 
на грешке које примети, 
4.Да на градилишту обезбеди и да се придржава свих мера заштите на раду у складу са 
важећим законским прописима, 
5.Да обезбеди сигурност  ученика, родитеља, запослених, пролазника, суседа  и својих 
радника, 
6.Да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању и 
изградњи  и о томе писмено обавести Наручиоца, 
7.Да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали 
материјал, опрему и средства за рад као и своје привремене објекте, 



8.Да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном 
спремом, одговарајућу опрему и механизацију, 
9. Да прати  уговорену динамику радова, 
10. Да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима извођењем 
својих радова, 
11. Да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед , као и комисије за  
 примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог  
извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача,а без посебне судске 
одлуке, 
13. Да достави динамички план извођења радова за уговорени рок. 

члан 8. 
Ради  вршења контроле квалитета изведених радова наручилац се обавезује да 

константно врши контролу извођења радова из овог уговора и о истом обавештава 
надзорни орган.   
Због неквалитетног извођења радова, Наручилац може ангажовати другог извођача да 
радове изведе о трошку Извођача радова са којим је закључен уговор.   
                             

члан 9. 
Извођач радова се обавезује да уредно води грађевинску документацију, 

грађевински дневник, грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа, 
књигу инспекције и  осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката. 

Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у 
грађевински дневник и уредно оверене од стане Надзорног органа уз сагласност  
Наручиоца.    

члан  10. 
Извођач радова је дужан да изведе и  евентуалне додатне радове чије извођење 

захтева Наручилац због насталих непредвидљивих околности а који су неопходни за 
извршење уговора о јавној набавци уз обавезну претходну сагласност надлежног органа из 
Градске управе Крушевац  и исти ће се обрачунавати по допунској понуди коју доставља 
Извођач, а Наручилац прегледа, оверава или ставља примедбе у року од три дана.  
Уколико Наручилац не достави примедбе у року од три дана сматраће се да је допунска 
понуда прихваћена. 
Рокови за извођење додатних радова, утврђује се споразумно између Извођача и  
Наручиоца и регулишу се Анексом уговора.                                 

 

члан  11. 
Извођач радова се  обавезује  да  писменим  путем обавести  Наручиоца  о дану 

завршетка  свих уговорених радова. 
Наручилац ће на основу захтева Извођача радова формирати комисију за преглед и пријем 
изведених радова. 
Преглед и пријем изведених радова вршиће се у складу са Законом о планирању и 
изградњи и другим одговарајућим прописима и стандардима. Извођач је обавезан да у 
целости поступи по примедбама комисије. 



По обављеном прегледу и пријему уговорне стране ће преко својих овлашћених 
представника извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова. 
 

члан  12. 
Гарантни рок за квалитет  изведених радова по овом уговору утврђује се у трајању 

од  2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.  
За уграђену опрему Извођач радова даје гарантни рок према гаранцији произвођача. 
Извођач је обавезан да у току гарантног рока на позив Наручиоца отклони све недостатке 
који су последица неквалитетно изведених радова и то о свом трошку у за то примереном 
року. 
Ако Извођач радова  не отклони недостатке у уговореном року Наручилац је овлашћен да 
их отклони сам или путем другог Извођача, на терет Извођача радова по овом Уговору , 
поступајући при том као добар привредник.       
                                

члан  13. 
Наручилац  има право да одустане од Уговора, уколико се Извођач радова не 

придржава утврђене динамике извршења радова  или настави са извођењем радова који не 
задовољавају квалитет, и поред писмених примедби од стране надзорног органа. У том 
случају Наручилац је овлашћен да радове уступи другом извођачу с тим да Извођач сноси 
насталу штету.  
              Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у 
писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале. 
Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима без 
писмене сагласности Наручиоца. 
 У случају да настану рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у 
вези тога неће сносити никакву одговорност. 
 Уговорени рок и  квалитет извођења радова представља битан елеменат овог 
уговора.  
 

члан  14. 
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове  решавати споразумно, а 

уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати  
Привредни суд у  Краљеву. 

 
члан  15. 

Овај  уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА  РАДОВА                                                              ЗА НАРУЧИОЦА 
                  Директор                                                                               Директор школе       
                  Јелић Иван                                                           Базић Мирјана 
  


