
 

 

 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70 

централа: 0230/421-102  

директор: 0230/434-416 

фаx 0230/434-581 

Web: www.zavodki.org.rs 

E-mail : info@zavodki.org.rs 
Матични број: 08561834, 

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42 

ПИБ: 100579705 

                                                                                                                              

                                                    страна 1 од 8 

 

 
 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-218           01/00                                                                                                25.02.21. 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

УГОВОР  

О извршењу РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДВОРИШТА ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

КИКИНДА И САНАЦИЈИ НАДСТРЕШНИЦЕ  

у отвореном поступку јавне набавке  бр. 6-13/2021 
 

 
 

 

Закључен дана __.__.____. године између: 

 

 

Закључен у Кикинди између уговорних страна:  

1. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, ул. Краља Петра I, број 70, 23300 Кикинда, 

ПИБ:100579705, МБ:08561834, кога заступа директор др Сандра Радловић (у даљем тексту: 

Наручилац) и 

2. ________________________ из ___________________________, ПИБ: __________, МБ: 

______________, кога заступа ________________ (у даљем тексту:Извођач радова ). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава Извођач радова који подноси самосталну 

понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла 

или Извођач радова који ће у име групе Извођача радова  потписати уговор 

 

 
 

Уговорне стране констатују: 

 
да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019) у 

даљем тексту ЗЈН, и важећих подзаконских аката спровео отворени поступак јавне набавке број 6-13/2021 

чији је предмет извођење радова на санацији дворишта зграде Завода за јавно зравље Кикинда и 

санацији надстрешнице у свему према условима и захтевима конкурсне документације. 
 

- да је Извођач радова доставио понуду број (биће преузето из понуде), (Прилог 1 - Образац 

Спецификација  са  структуром понуђене  цене), које су саставни део овог уговора и да у потпуности 

одговара условима и захтевима из конкурсне документације;  

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора број 
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(попуњава Наручилац), доделио Извођачу радова уговор о извођење радова на санацији дворишта 

зграде Завода за јавно зравље Кикинда и санацији надстрешнице; 

 - да ће Извођач радова ангажовати подизвођача __________________________ са седиштем у 

_______________, улица ___________________________, ПИБ ______________, матични број 

_______________, рачун број _________________ код _______________________ банке, кога заступа 

_____________________________________, за послове_________________ 

_____________________________. Да наведени подизвођач потражује да се вршење плаћања врши 

непосредно подизвођачу (попуњава Наручилац за сваког од подизвођача из понуде). 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је извођење радова на санацији дворишта зграде Завода за јавно зравље 

Кикинда и санацији надстрешнице, у свему према понуди Извођача радова број (биће преузето из 

понуде),  (Прилог 1 - Образац Спецификација  са  структуром понуђене  цене), које су саставни део овог 

уговора. 
. 

 

Члан 2. 
 

             Вредност уговора износи _______________________ (попуњава Наручилац) динара без 

ПДВ-а, односно ______________________                (попуњава Наручилац) динара са ПДВ-ом,.  

 Уговорене цене из Обрасца структуре цена су фиксне до краја важења уговора. У цену је 

урачунат потрошни материјал, као и потребан алат и опрема потребна за извршење радова.  

Уговорени износ цене може бити умањен уколико се записником о примопредаји радова 

канстатује од стране овлашћеног лица наручиоца задуженог за праћење реализације уговора да 

нису извршене све уговорене количине радова наведене у предмеру и предрачуну радова (образац 

структуре цена). 

 

 
 

Начин плаћања 

Члан 3. 

           Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од испостављања 

уредне фактуре уплатом на текући рачун Извођача радова, као и потписаног записника о 

примопредаји радова без примедби.  

  Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да фактуре које предаје на наплату региструје 

у централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама прописа који уређују плаћање 

наручилаца буџетских корисника. 
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         Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће бити плаћена 

         Плаћање ће бити вршено на рачун Извођача радова број ______________________ који се 

води код ___________________. 

         У случају измене текућег рачуна и пословне банке, Извођач радова је дужан да благовремено 

достави Наручиоцу Обавештење о извршеним изменама, које ће бити саставни део Уговора и неће 

представљати основ за сачинавање Анекса уговора. 

         У случају више или мање зарачунате цене изведених радова, фактура се враћа Извођачу 

радова уз допис на корекцију са обавезом да изврши и исправку у централном регистру фактура. 

         Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 
 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 

 

 Извођач радова је дужан да на дан закључења овог Уговора наручиоцу достави 

безусловну, бланко соло меницу за добро извршење посла (у случају групе понуђача, ово се 

односи на Извођача радова), менично овлашћење, са клаузулом „неопозива“, „без 

приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, 

по истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Привредног субјекта, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за 

завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и 

продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак 

радова.  

            Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне 

банке понуђача.   

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда достави 

безусловну, бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (у случају групе 

понуђача, ово се односи на Испоручиоца), менично овлашћење, са клаузулом „неопозива“, 

„без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 3% од укупно уговорене цене без 

ПДВ-а, са роком важности најмање 15 дана након истека гарантног рока. Уколико Извођач радова 

не отклони недостатке у гарантном року у складу са одредбама овог Уговора, Купац може 

наплатити меницу. 
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            Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне 

банке понуђача. 

           Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Извођач 

радова не извршава обавезе из овог уговора. 

Уколико се понуда поднела као заједничка понуда, средства финансијског обезбеђења 

дужан је да достави именовани носилац посла у групи понуђача који је и овлашћен за 

потписивање уговора. 
 

 
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА И ГАРАНТНИ РОК   

 

Члан 5. 

 

              Понуда мора мора бити изражена у Кикинди, ул. Краља Петра I број 70, двориште 

пословне зграде наручиоца. 

             Понуђач је дужан да уговорене радове изврши у року од _________ дана ( максимално 30 

дана) од дана увођења извршиоца у посао. 

           Гарантни рок за изведене радове и за уграђена добра је _______ месеци (не може бити краћи 

од 24 месеца нити дужи од 48 месеци) од дана потписивања Записника о примопредаји радова.     

          Уз понуду извршилац доставља услове гаранције на меморандуму фирме Извођачa радова.  

Извођач радова је дужан да: 

- обележи место рада, организује рад на градилишту на начин да се обезбеди потпуна 

безбедност и сигурност радова, лица на раду, пролазника и других лица, возила и суседних 

објеката и  јавних површина; 

  − да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту; 

- да поступа у складу са налозима лица задуженог за праћење реализације уговора испред 

наручиоца, да уредно води прописану документацију и исту на захтев представника наручиоца 

достави на увид у сваком моменту, 

− да лицима задуженим за праћење реализације уговора испред наручиоца и стручног 

надзора стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење 

надзора на градилишту као и да при извођењу радова поступа у складу са инструкцијама ових 

лица; 

- приликом извођења радова, извршилац је дужан да примењује све потребне мере заштите у 

складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 

101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон). Одговорност за све штетне последице непридржавања 

мера које прописује Закон о безбедности и здрављу на раду сноси искључиво извршилац. 
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- Извођач радова одговоран је за сваку причињену штету трећим лицима или корисницима 

простора у пословној згради наручиоца насталу приликом извођења радова. 

- Извођач радова је дужан да на дневном нивоу градилиште одржава чистим и да шут и 

други грађевински отпад ажурно уклања, те да све јавне површине које користи за извођење 

радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање, као и да не ремети саобраћај 

околним улицама. 

- Извођач радова сам сноси одговорност за сву штету коју лица и имовина извршиоца 

претрпе на градилишту у периоду трајања извршења уговора. 

 
          
ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

                                                                     Члан 6. 

Наручилац задржава право да након закључења уговора о јавној набавци, уколико се за тим 

укаже потреба, може повећати уговорени обим предмета набавке, у случају евентуално накнадних 

радова или пробијања количина у изведеним радовима које су констатоване у грађевинском 

дневнику, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 15% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора.   

             Наручилац може да током трајања уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 156. 

до 161. Закона о јавним набавкама, измени уговор без спровођења поступка јавне набавке, ако за то 

постоје оправдани разлози.  

           Уколико се током трајања уговора појави потреба за извођењем радова и  набавком добара, 

који нису описани у Прилогу 1 овог уговора, а неопходни су за реализацију уговора, Наручилац ће 

закључити анекс уговора. Процедуру анекса уговора започиње извођач својим дописом у којем 

образалаже потребе за накес уговора, а који допис доставља на изјашњење лицу задуженом за 

праћење реализациоје уговора. До изјашњења наручиоца о захтеву извођача рокови извршења и 

радови стоје. Наручилац је дужан да се у року од 7 дана изјасни на захтев за анекс уговора. 
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РЕКЛАМАЦИЈЕ 

                                                                      Члан 7. 

 

         Емаил адреса и број телефона лица за конктакт __________________, ___________________  

коме Наручилац изражава рекламацију на извршене радове и монтирана добра, или пријављује 

хитне интервенције. 

         Наручилац задржава право рекламације на извршене радове (које може исказати записником 

о примопредаји радова или поднеском рекламације након потписивања записника).  Након пријема 

писане рекламације наручиоца понуђач је дужан да у року од _______дана ( максимум 15 дана) од 

достављене рекламације отклони истакнуте недостатке без наканде. Рок за поступање по 

реламацији тече од дана пријема рекламације. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

                                                                     Члан 8. 

Уколико Извођач радова не изврши уговорене обавезе у року и на уговорени начин, платиће 

Наручиоцу за сваки дан кашњења уговорну казну у висини од 0,02% од вредности уговора. 

Уколико износ уговорних казни пређе 500.000,00 динара уговор ће бити раскинут уз реализацију у 

целини достављеног средстава обезбеђења доброг извршења посла. 

 

                                                                     Члан 9. 

           Извршилац се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима 

овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на 

конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према 

прихваћеној понуди из поступка јавне набавке. Током извођења радова, Извршилац је обавезан да 

радове извршава у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област 

грађевинарства, заштите на раду, противпожарних прописа и стандардима енергетске ефикасности. 

        Извођач радова је непосредно и неограничено одговаран Наручиоцу за све штетне последице 

које својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима, запосленима 

Наручиоца или трећим лицима. 
 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Уговора на снагу, 

независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања 

овог Уговора и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела 

уговорних обавеза. 
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                                                    страна 7 од 8 

 

 
 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-218           01/00                                                                                                25.02.21. 

Дејство више силе одражава се на продужење рока извршења уговорених обавеза у трајању 

њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставакизвршења, а о чему 

(времену) ће се уговорне стране споразумети. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања и на поуздан начин 

обавести другу уговорну страну о појави више силе, њеној природи, могућем трајању и 

последицама. Постојање више силе мора да буде документовано званичним документом 

надлежних органа власти и достављено другој уговорној страни поштом. 

На вишу силу не може се позивати уговорна страна која је запала у доцњу са испуњењем 

своје уговорне обавезе. 

За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати 

никакве санкције предвиђене овим уговором. 

Околности које отежавају или онемогућавају извршење уговора а које ни пажљива уговорна 

страна није могла избећи, нити је могла отклонити последице њиховог наступања, биће 

записнички констатоване од стране уговорних страна и третираће се као случајеви више силе који 

ослобађају од одговорности страну погођену овим околностима. 
 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

За сва питања која нису уређена овим Уговором примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 12. 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем Уговорних обавеза друге уговорне стране, може 

захтевати раскид овог Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора, уговорне стране могу вршити 

искључиво у писаној форми, а овај Уговор се може раскинути у року од 10 дана од дана 

достављеног писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

За евентуалне спорове проистекле из реализације овог Уговора, који не буду решени на 

начин из става 2. овог члана, надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 
 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна и закључује се до извршења уговорених радова, а најдуже до 31.01.2022. године. 
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                                                    страна 8 од 8 

 

 
 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-218           01/00                                                                                                25.02.21. 

Члан 14. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветна примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава 

свака страна за своје потребе. 
 

             ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                            НАРУЧИЛАЦ 
 

 

_______________________________                                                                                 ______________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

НАПОМЕНА: 
 Модел овог уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са Извршиоцем којем 

уговор буде додељен. Корисник ће ако Извршилац без оправданих разлога одбије да закључи овај уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце. Уколико Извршилац подноси заједничку понуду, у моделу уговора требају бити наведени и сви 

Извршиоци из групе извршилаца. У случају подношења заједничке понуде, група извршилаца може да се 

определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви извршиоци из групе или група извршилаца 

може да одреди једног извршиоца из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.  

 

 

 
 


