
 МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 

ДЕПОНИЈИ СА ПОТРЕБНИМ РАДОВИМА ОКО ИНСТАЛИРАЊА  
БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/22 

 
Закључен дана _______ 2022. године између: 
 

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО 21220 Бечеј, ул. Милоша Црњанског 46, ПИБ: 105649553, матични 
број: 20420197, које заступа директор Фејеш Золтан као наручилац радова (у даљем 
тексту: Наручилац) 

и 

____________________________________________ из _________________________, 
улица _________________________________ број ___, ПИБ: _____________________, 
матични број _______________, број рачуна: ______________________________________, 
назив банке____________________, кога заступа директор _______________________, 
као извођач радова (у даљем тексту: Извођач) 

Предмет уговора  

Члан 1. 
Наручилац  уступа а Извођач  прихвата  и обавезује се да на основу позива за подношење 
понуда, спроведеног поступка предметне јавне набавке у складу са Одлуком број 
_________ од _________  године, правилима струке и техничким прописима изведе све  
понуђене радове у свему према  прихваћеној понуди Извођача број _________  од 
_________ године,  односно ЈН број 4/22. 
Понуда извођача је саставни део овог уговора. 
 
2. Вредност радова 
 

Члан 2. 
 

Уговорена вредност према усвојеној понуди из члана 1. овог уговора и спецификације  
уговорених радова износи ____________ динара која понуђена вредност увећана за 
припадајући ПДВ од ______ од ____________ динара ,што укупно износи ____________ 
динара. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац и Извођач су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу 
мењати ни под каквим условима.             
 
 
                                                              
 



Члан 4. 
 
Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да 
доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. 
Радови везани за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се 
поступати. 
Извођач прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно 
врста радова уговорених основним  Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не 
мењају. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац неће платити позиције или врсте радова које нису у целости изведене у 
сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен њихове завршености 
изузев да је такав степен извођења одобрен од стране надзорног органа. 
 
3. Услови плаћања 
 

Члан 6. 
 
Плаћање ће се вршити 35% Авансно у року од 15 радних дана од дана потписивања 
уговора и достављања авансног рачуна и средства обезбеђења, а остатак  по основу 
привремених ситуација и окончане ситтуације, оверене од стране надзорног отгана, 
одговорног извођача радова и одговорног лица наручиоца. 
 
Извођач је у обавези да достави средство обезбеђења за авансно плаћање и то 
регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ аванса, са роком 
важења до завршетака радова. Уз меницу је потребно доставити картон депонованих 
потписа. 

Члан 7. 
 
Наручилац  се обавезује да обезбеди овлашћени Надзорни орган и да организује дневни 
надзор над извођењем радова о своме трошку. Наручилац се обавезује да одмах по 
потписивању овог Уговора уведе Извођача у посао. 
Сматра се да је Извођач  уведен у посао  пошто се изврши званично техничко отварање 
градилишта у присуству представника Наручиоца преда Извођачу 1 (један) комплет 
техничке документације  или пак цртеже и техничку спецификацију. 
Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада 
ће тећи рок извођења радова. 
Тек након преузимања градилишта, Извођач може набављати материјал, обављати 
припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора. 
Уколико приликом преузимања градилишта,  упркос настојањима Наручиоца да обезбеди 
Извођачу најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење радова, Уговорне 
стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је 
потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од 
Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до 
тог тренутка имала. 
 



4.  Рокови 
 

Члан 8. 
 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у потпуности и 
преда Наручиоцу на употребу у року до 90 календарских дана од дана увођења у посао. 
Уговорени рок обухвата и време припреме Извођача за извођење радова. 
 

Члан 9. 
 
Сматра се да се Извођач пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима 
рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту 
и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова 
градње може бити само у следећим случајевима: 
 а) обостраним  писменим споразумом 
 б) дејством више силе 
Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из 
претходног става овог Члана, констатоваће се Грађевинским дневником у тренутку 
настанка и престанка узрока продужења рока уз потпис уговорних страна и анексом овог 
Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања. 
Извођач нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и 
б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова. 
Ако Извођач својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или 
од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих 
неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, 
као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима. 
Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са 
другим извођачем, сноси Извођач из овог Уговора. 
Поред обавезе из претходног става,  Извођач би био у обавези да Наручиоцу  надокнади 
штету коју ова претрпе због раскида Уговора. 
 
5.    Контрола квалитета 
 

Члан 10. 
 
Извођач је дужан да за добра која угради достави Атесте.  
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  
радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог 
Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно 
стање. 
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. 
Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник. 
Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова. 
 

Члан 11. 
 
Наручилац може вршити допунска контролна испитивања. 
Извођач је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених 



радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених 
прегледа и испитивања, Извођач  је дужан да места на којима су вршена откривања и 
испитивања санира, према упутству Надзорног органа. 
Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна 
чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем 
радова. 
 
6.  Експлоатација објекта у току грађења 
 

Члан 12. 
 
Извођач је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  
радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава 
коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу 
имовину или лице. 
Извођач је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на 
сагласност Наручиоцу. 
 
7.  Надзор и грађење 
 

Члан 13. 
 
Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз 
помоћ овлашћених стручњака. Наручилац ће даном потписивања Уговора именовати 
одговорног Надзорног органа и доставити именовање Извођачу. 
 

Члан 14 
 
Извођач је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и 
овлашћеног представника на градилишту на сагласност. 
 
8.   Уговорне казне 
 

Члан 16. 
Ако Извођач без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је 
Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене 
вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а 
највише до 5% (пет процената) од уговорене вредности. 
Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је 
Наручилац дужан саопштити Извођачу по западању у доцњу да задржава право на 
уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Извођач дужан 
платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - 
одбије на терет Извођачевих потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о 
извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача. 
Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Извођача  обавезе да у целости заврши 
све уговорене радове. 
Ако због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и 
обрачунатих пенала настане штета Наручиоцу, тада је Извођач дужан да плати Наручиоцу 



поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде штете која прелази висину уговорене 
казне. 
 

Члан 17. 
 

Извођач ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале 
ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан 
прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока 
дошло кривицом Извођача. 
Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, 
техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до 
пријема објекта. 
 
9.   Накнада штете 
 

Члан 18. 
 
Извођач  је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере за сигурност 
објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних 
објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је 
надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима. 
Извођач је дужан да предузме све мере заштите животне средине. 
 

Члан 19. 
 
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу, његовим радницима или 
трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из 
њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме 
њихове реализације. 
 
10. Гарантни рок 
 

Члан 20. 
 
Извођач гарантује за квалитет изведених радова, и то у року од најмање две године за  
извршене радове, рачунајући од дана примопредаје радова. 
Извођач је дужан да о свом трошку  отклони све недостатке на изведеним радовима који 
се покажу у току гарантног рока, у року који му одреди Наручилац. Уколико Извођач не 
поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони 
ангажовањем другог  извођача, на терет Извођача из овог Уговора. 
 
11.  Вишкови радова и непредвиђени радови 
 

Члан 21. 
 

У случају појаве вишкова радова исте је могуће уговарати у износу од 10% уговорене 
вредности уз претходну сагласност Наручиоца. 
 



У случају појаве непредвиђених радова, Извођач је у обавези да са истим радовима 
застане и обавести надзор. Исти ће се уговарати у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
 
12.   Саставни делови уговора 
 

Члан 22. 
 

Саставни делови овог Уговора су: 
Прилог 1. - Понуда Извођача  број _________ од  _____________ године .  
 

13.   Остале одредбе 
 

Члан 23. 
 

Овај уговор ступа на снагу када га обе уговорне стране потпишу. 
За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи законски прописи из предметне области. 
 

Члан 24. 
 

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених 
представника уговорних страна у 5 (пет) истоветних примерака од којих 3 (три) за 
Наручиоца и 2 (два) за Извођача. 
  

       ИЗВОЂАЧ                                                                            НАРУЧИЛАЦ  

_________________       ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО 
 
  _______________      директор Фејеш Золтан 
 

 
 


