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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

1. Подаци о наручиоцу: Основна школа ,, Васа Пелагић,, Лесковац, ул. Васе Пелагића 5., 
16000 Лесковац 
 
2. Врста наручиоца: образовна установа – основна школа 
 
3. Интернет адреса наручиоца на којој је објавњен позив и конкурсна документација: 
www.vasapelagic.edu.rs 
 
4. Врста поступка: предмет набавке спроводи се у поступку набавке на које се Закон не 
примењује сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 91/2019)  
 
5. Врста предмета: радови 
 
6. Предмет набавке: радови – Остали инсталациони радови у грађевинарству – класа 45.34 
 
7. Опис предмета набавке: Радови на текућем одржавању, уградњи и постављању ограда. 
 
8. Ознака из општег речника набавке - ЦПВ: 45000000 – Грађевински радови , 45340000-2 
- Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме , 45342000-6 – 
Постављање ограде 
 
9. Критеријум за доделу уговора:  ЦЕНА 

10. Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да понуду доставе до 
22.02.2021. године до 11:00  часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту 
на адресу: Основна школа ,, Васа Пелагић '' ,  Лесковац, ул. Васа Пелагића бр. 5., 16000 
Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Радови на текућем одржавању – 
постављање школске ограде НН 1.1/21 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана 
и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити 
враћене понуђачима неотворене. 
 
11. Лице за контакт 
Контакт особe за све информације везане за набавку: Биљана Арсић , 

osvasa@vasapelagic.edu.rs  

Ради састављања одговарајуће понуде и упознавања са објектом предмета набавке 
заинтересована лица потребне информације могу да стекну у  просторијама  Основне 
школе ,, Васа Пелагић,, Лесковац, ул. Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац увидом у изводе 
расположиве пројектно техничке документације. 
 

http://www.vasapelagic.edu.rs/
mailto:osvasa@vasapelagic.edu.rs


 
 

2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА КАО И 
ОСТАЛИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
 Наручилац се обавезује да изврши исплату изведених радова у року не дужем од 45 
календарских дана од дана завршетка и примопредаје предметних радова, односно од 
дана достављања окончане ситуације, односно исправног рачуна и његовог уноса у ЦРФ, 
уплатом на рачун понуђача коме је додељен уговор.  
 
Захтеви у погледу рока извршења предметних радова 
 Рок за изршење предметних радова на постављању школске ограде  ОШ ,, Васа 
Пелагић,, Лесковац износи максимално 60 календарских дана од дана обостраног 
потписивања уговора, односно датог налога од стране наручиоца за извршење предметних 
радова и увођења у посао.. 
 
Захтеви у погледу места извршења предметних радова 
 Место извођења радова је адреса Основне школе ,, Васа Пелагић ,, Лесковац, ул. 
Васе Пелагића бр. 5., 16000 Лесковац. 
 
Захтеви у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена 
радова одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од 
стране понуђача.  
 
Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена 

 Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на 
српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.  
 

3. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да понуду доставе до 
22.02.2021. године до 11:00  часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту 
на адресу: Основна школа ,, Васа Пелагић '' ,  Лесковац, ул. Васа Пелагића бр. 5., 16000 
Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Радови на текућем одржавању – 
постављање школске ограде НН 1.1/21 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана 
и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити 
враћене понуђачима неотворене. 
 



 
 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Врста критеријума за доделу уговора 
 Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује - Радови на 
текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21, одредиће се применом 
критеријума – цена. 
 Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи  понуђену цену 
већу од процењене  вредности набавке у случају да су све понуде дате преко износа 
процењене вредности, да су понуђене цене у понудама  у нивоу важећих цена на тржишту 
и да наручилац располаже неопходним финансијским средствима за реализацију набавке. 
 
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија 
понуда биће изабрана по основу краћег рока за извршење радова. Уколико и тада није 
могуће донети одлуку о избору понуде, победник ће бити одлучен путем жреба.  
Поступак жребања спроводи Комисија за набавку, у просторијама наручиоца у присуству 
овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би били 
накнадно обавештени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда број ________________ од ____________________ године у поступку набавке 
радова– Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ 

Извођач радова (назив предузетника 
односно правног лица) 

 

 
Адреса седишта 

 

 
Матични број 

 

 
ПИБ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Електронска адреса 

 

 
Број телефона 

 

 
Број факса 

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Класификација извршиоца услуге: 
(заокружити начин разврставања 
предузећа према критеријумима Закона о 
рачуноводству) 

Микро 
Мало 
Средње 
Велико 
Физичко лице (предузетник) 

 
   
                                  Потпис овлашћеног 
Датум : _____________    М. П.     лица  
 
Место: _____________ 
         ____________________ 

 
 
 



 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
за набавку радова – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом   

 
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У 
цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметних радова 
(трошкови обиласка локације, трошкови материјала, транспорта, радне снаге и других 
зависних трошкова за извођење радова).  
 
1) Рок важења понуде: 
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 
календарских дана од дана отварања понуде) 
2) Рок извођења радова :  
Рок за изођења радова  износи ________ календарских дана од дана закључења уговора 
(не дужи од 60 календарских дана) 
3) Место извршења услуге: Основна школа ,, Васа Пелагић,, у Лесковцу , ул. Васе Пелагића 
бр. 5., 16000 Лесковац 
 
4) Рок плаћања:  

• не дужи од 45 дана од дана примопредаје радова и окончаног обрачуна, односно 
прихватања исравног рачуна и његовог уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ. 
 
 
Датум и место:                  Потпис одговорног лица 

______________________    М.П. _____________________  
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да 
су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА 
 

1. Основи за искљичење 
 
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка  набавке ако: 
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно 
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у 
поступку јавне набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, 
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, 
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично 
дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и 
превоза лица у ропском односу; 
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и 
новчане казне; 
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока 
за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне 
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу 
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с 
одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона; 
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу 
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или 
доделе уговора. 
 
Напомена: Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка  набавке ако у 
поступку набавке утврди да постоје основи за искључење. 
 
 



 
 

 Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач- привредни 
субјекат доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор 
привредног субјекта  којом потврђује да не постоје основи за искључење. (Образац бр. 1). 
 

2. Критеријуми за избор привредног субјекта: 
Технички и стручни капацитет којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне 
кадровске и техничке услове  ресурсе и искуство потребно за реализацију радова из 
предмета набавке: 
1) привредни субјект је у претходне три године реализовао  уговоре из предмета набавке 
(грађевински и грађевинско-занатски радови) у вредности од најмање 4.258.500,00 динара 
без ПДВ-а; 
2) привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на извршење 
набавке; 
3) привредни субјекат има запослено по уговору о раду или по основу уговора о делу или 
уговора о повременим и привременим пословима: 
- једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр. 411 или 412 са важећом 
потврдом издатом од стране Инжењерске коморе Србије – ИКС. 
- четри запослена квалификована радника из предмета набавке од којих 2 зидара, једног 
тесара и једног бравара. 
4) привредни субјекат располаже неопходним техничким капацитетом , односно да има у 
власништву или по основу закупа или по основу лизинга комбинавано возило за превоз 
радника и материјала максималне носивости до 2 т. 
 
Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3) и 4) понуђач- привредни субјекат 
доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор 
привредног субјекта  којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор 
привредног субјекта. (Образац бр. 2). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Образац бр. 1 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

 
 
 

за набавку  радова  – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 
1.1/21 – ОШ ,, Васа Пелаић,, Лесковац 
 
 Понуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  ДА НЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
 

Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из  поступка набавке по 

основу услова наведенеих у тачки 6. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 1. – ОСНОВИ 

ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације. 

 
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева  од стране наручиоца  без одлагања 
одмах по њиховом издавању од стране издаваоца доказа. 
 
датум: 
_____________        Потпис овлашћеног 
        М.П.  лица понуђача     
место:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образац бр. 2 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 
 

за набавку  радова  – Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 
1.1/21 – ОШ ,, Васа Пелаић,, Лесковац 
 
 Понуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
Изричито потврђујем да испуњавам захетаване критеријуме за избор привредног 

субјекта у погледу прописаног техничког и стручног капацитета и услова наведенеих у тачки 

6. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА  , став 1. тачка 1) до 4) конкурсне документације. 

 
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева  од стране наручиоца  без одлагања. 
 
 
датум: 
_____________        Потпис овлашћеног 
        М.П.  лица понуђача     
место:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ТЕХНИЧКИ  ОПИС 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ИЗГРАДЊУ ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
“ВАСА ПЕЛАГИЋ“, У ЛЕСКОВЦУ, УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА БР.5, НА КП. БР. 4614/1 И 4657/2 КО 
ЛЕСКОВАЦ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
 
ОПШТИ ДЕО:  
На основу захтева инвеститора, ОШ „Васа Пелагић“, из Лесковца, урађена је пројектно-
техничка документација Идејног пројекта за изградњу ограде око школског комплекса 
основне школе „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ул. Васе Пелагића бр.5, а на кп. бр. 4614/1 и 
4657/2КО Лесковац. Новопројектована ограда се позиционира на јужној, источној и делом 
северној граници катастарске парцеле бр.4614/1 КО Лесковац. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ Школски 
комплекс основне школе „Васа Пелагић“ лоциран је на кп. бр. 4614/1 КО Лесковац. На 
катастарској парцели бр.4614/1 КО Лесковац саграђен је објекат основног образовања 
„Васа Пелагић“, спратности По+П+1 (објекат поседује одобрење за употребу). У јужном 
делу комплекса, уз границу са кп. бр. 4614/3 КО Лесковац позициониран је објекат 
намењен за спорт и културу-школско игралиште. У северном делу школског комплекса 
саграђен је објекат бр. 2., помоћни објекат приземне спратности саграђен без одобрења за 
градњу. Главни улаз у школски комплекс је са западне стране. Са северне стране постоји 
улаз у комплекс за наставно особље. На кп. бр. 4657/2 не постоје саграђени објекти. Око 
школског комплекса са северне и западне стране постоји транспарентна ограда висине 1.4м 
(50цм парапет+90цм транспарентни део ограде). Идејним пројектом предвиђа се изградња 
ограде са неограђених страна катастарске парцеле 4614/1 и 4657/2 КО Лесковац, односно 
са јужне, источне и делом северне стране школског комплекса. Терен на коме је саграђен 
школски комплекс основне школе „Васа Пелагић“ је релативно раван. 
ПРИЛАЗИ ПАРЦЕЛИ: Приступ кп. бр. 4614/1 КО Лесковац је обезбеђен са западне и северне 
стране локације, са јавног пута. Постојећи прилази се задржавају, док се Идејним пројектом 
предвиђа колски прилаз, односно велика и мала капија до паркинг простора са источне 
стране локације, са новопланиране саобраћајнице према Плану генералне регулације 2– 
„Центар-Запад“ у Лесковцу ( Сл.Гл. Града Лесковца бр. 31/15).  
ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ: Идејним пројектом предвиђено је извођење радова на 
изградњи ограде дуж јужне, источне и делом северне границе катастарске парцеле бр. 
4614/1 КО Лесковац и дуж међне линије између кп. бр. 4657/2 и 4657/1 КО Лесковац. 
Пројектом је предвиђена реализација мале и велике капије са источне стране школског 
комплекса, односно дуж североисточне границе кп. бр. 4614/1 са кп.бр. 4614/2 у складу са 
прилогом бр. 1 Ситуациони план графичке документације Идејног пројекта. Позиција 
комбиноване капије је у складу са Планом генералне регулације 2 –„центар-запад“ (Сл.Гл. 
Града Лесковац бр. 31/15). Ограда је транспарентног типа са парапетом од армираног 
бетона д=20цм и висине 50цм. Транспарентни део ограде висине 90цм изводи се од 
металне конструкције-хладнообликованих челичних профила. Укупна дужина ограде је 
211.17м и висина ограде износи 1,40м. Ограда се позиционирана на кп.бр. 4614/1 и 4657/2 
КО Лесковац: o Деоница од тачке А до Б Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са 4555 
12,06м o Деоница од тачке Б до Ц Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са кп.бр. 4614/2 
128,90м o Деоница од тачке Ц до Д Ограда на међној линији кп.бр. 4657/2 са кп.бр. 4657/1 



 
 

12.18м o Деоница од тачке Д до Е Ограда на међној линији кп.бр. 4614/1 са кп.бр.4614/3 
58,03м.  
АРХИТЕКТОНСКА ОБРАДА: Новопланирана ограда изводи се у складу са постојећим 
условима локације, односно у складу са постојећом оградом која ограђује школски 
комплекс основне школе „Васа Пелагић“. Ограда је транспарентног типа са 
армиранобетонским парапетом и транспарентним делом металне конструкције. У изгледу 
објекта доминира једноставан облик и форма, док су материјали стандардни по избору 
инвеститора и пројектанта.  
КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА: Идејним пројектом предвиђена је изградња ограде 
транспарентног типа висине 1,4м мерено од коте дворишта (коте тротоара улице). 
Конструкцију објекта чини армиранобетонски парапет висине 50цм и дебљине 20цм и 
испуна од кутијастих хладнообликованих профила. Ограда се фундира на 
армиранобетонским тракама дебљине 20цм и висине 60цм, марке бетона МБ-30 MРa, 
испод којих је слој мршавог бетона 5цм и тампон слој шљунка дебљине 25 цм. Стубови 
ограде су од челичних кутијастих профила димензија 80.80.4... који се постављају на 
осовинском размаку 1,50м. Између стубова предвиђена је челична конструкција са 
рамовима од хладнообликованих кутијастих профила димензија 40.40.3... и испуном од 
кутијастих профила димензија 40.40.3... Мала и велика капија предвиђају се дуж 
североисточне границе кп. бр. 4614/1 КО Лесковац, између армиранобетонских стубова 
димензија 20/50цм, МБ-30 MPa, висине 1,4м. Армиранобетонски стубови се темеље на 
темељима димензија 40/40цм на дубини фундирања 0,60м у односу на коту терена. Мала 
капија је дужине 110цм и велика капија дужине 425цм. Мала капија је челичне 
конструкције од хладнообликованих кутијастих профила димензија 40.40.3...Велика капија 
је са рамовима од кутијастих хладнообликованих челичних профила 80.40.4... и испуне од 
кутијастих хладнообликованих челичних профила димензија 40.40.3... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
набавка радова - Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21 

– ОШ ,, Васа Пелаић,, Лесковац 
 
 

PREDMER I PREDRAČUN 
Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi 
IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4555 
I PRIPREMNI RADOVI 
1 Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene  

geodetske kuće. Obračun paušalno. 
 
obračun paušalno                                                                                          p                                                                   

                                                        ukupno  
 

 
II ZEMLjANI RADOVI 
 
1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na 

dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% 
ručni iskop). Obračun po m3 nabijenog tla. 

 
Obračun po m3.                                                          m3   7.23  x  =  

 
2 Nabavka, transport i izrada nasipa od 

šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i 
soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem 
do modula stišljivosti Me=30 MPa. 

Obračun po m3.                              m3 5.78  x =           

 
                                                                                                                                                            ukupno      
 

III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 
1 Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. Beton 

treba negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 izrađene 
podloge od nearmiranog betona. 

Obračun po m2. m2  2.40  x =          

 
2 Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje 

uraditi od betona marke MB30. 
      Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom 

oplatom i ukrućenjima. 
 

Obračun po m3. m3 1.44  x =  
 

3 Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona 
MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. 

      Beton po ugradnji negovati dok ne očvrsne. Obračun po 
m3 ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i 
ukrućenjima. 
Obračun po m3. m3 1.20  x =        

     ukupno       

IV  ARMIRAČKI RADOVI 

 
1. UKUPNO B500B (kg)                                                                                                     57.25  x                                      
      UKUPNO MA (kg)                                                                                                           64.05  x               

                                                                                                                                ukupno                
 

BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I                                                                                                           ukupno               
ARMIRAČKI RADOVI 

 
V    BRAVARSKI RADOVI 
 



 
 

1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela ograde. Ograda 
je sastavljena od ramova čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... 
Ispuna ramova je takođe od HOP profila 40.40.3 .... Visina 
transparentnog dela ograde je 90 cm. Ograda se postavlja na 
čelične stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90 cm. U poziciju 
uračunato i postavljanje čeličnih plotni za vezivanje čeličnih 
stubova. Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko podloge uz 
predhodno brušenje i čiščenje, boja po izboru investitora. 
Obračun po kg čelika. 

 
      Obračun po KG.                                                                                        kg               364.55 x                           =             
                                                                                                                                                                      ukupno                
 

REKAPITULACIJA 
 
I     PRIPREMNI RADOVI                                                                                                                                                          
II    ZEMLJANI RADOVI                                                                                                                                                            
III   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI                                                                                                                  
IV   ARMIRAČKI                                                                                                                                                                        
V    BRAVARSKI RADOVI                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                      ukupno              
 
 

 
 
PREDMER I PREDRAČUN 
Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali  radovi 
IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4614/2 
 
I PRIPREMNI RADOVI 

 
1. Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene 

geodetske kuće. Obračun paušalno. 
  

obračun paušalno                                                                                         p                                                                     
                                                                                                                                                                    ukupno                  
                                                                                                                                                            

 

II    ZEMLjANI RADOVI 
 
1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na 

dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% 
ručni iskop). 
Obračun po m3 nabijenog tla. 

 

Obračun po m3.                                                                                           m3            77.34  x                                 =                                       
   

2 Nabavka, transport i izrada nasipa od 
šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i 
soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem 
do modula stišljivosti Me=30 MPa. 

Obračun po m3.                                                                                          m3      60.58  x                                 =            m3 
 

ukupno                       
  

III    BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
1 Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 d=5 cm. 

Beton treba negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 
izrađene podloge od nearmiranog betona. 

Obračun po m2.                                                                                         m2          25.01  x                         =           
   

2 Izrada armirano betonskih temelja ograde. Temelje uraditi 
od betona marke MB30. 
Obračun po m3 ugrađenog betona sa potrebnom 
oplatom i ukrućenjima. 
 

Obračun po m3.                                                                                         m3        14.94  x               =       m3 



 
 

 

3 Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm od betona 
MB30. Uraditi uz glatku oplatu, armirati prema projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. 

     Beton po ugradnji negovati dok ne očvrsne.  
     Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom i  

ukrućenjima. 
      Obračun po m3.                                                                             m3         12.20  x                 =           
 
4 Izrada armirano betonskih nosećih stubova ograde od 

betona MB30. Stubovi su dimenzija 50x20 cm visine 140 
cm. Stubove uraditi u glatkoj oplati, armirati prema 
projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton po 
ugradnji negovati dok ne očvrsne. Obračun po m3 
ugrađenog betona sa potrebnom oplatom i ukrućenjima. 

 
     Obračun po m3.                                                                              m3         0.30  x                =    
    

ukupno              
 
IV   ARMIRAČKI RADOVI 
1    UKUPNO B500B (kg)                                                                                              586.51 x                                                      

UKUPNO MA (kg)                                                                                                   656.17 x                                    
                                                                                                                                                                      ukupno               
BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I  
ARMIRAČKI RADOVI                                                                                                                                  ukupno              
 
V    BRAVARSKI RADOVI 
 
1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog dela 

ograde. Ograda je sastavljena od ramova čelične 
konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... Ispuna ramova je 
takođe od HOP profila 40.40.3 .... Visina 
transparentnog dela ograde je 90 cm. Ograda se 
postavlja na čelične stubove od profila HOP 
80.80.4... visine 90 cm. U poziciju uračunato i 
postavljanje čeličnih plotni za vezivanje čeličnih 
stubova. Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom 
preko podloge uz predhodno brušenje i čiščenje, 
boja po izboru investitora.  
Obračun po kg čelika. 

 
      Obračun po KG.                                                                                       kg        3689.00 x                            =                 
 
2. Izrada, transport i ugradnja male i velike kapije.  

Kapije su izrađene od čeličnih kutijastih profila HOP 
40.40.3...(ramovi i ispuna male kapije) i HOP 
80.40.4... (ramovi velike kapije sa ispunom od HOP 
40.40.3... )  Kapije uraditi sa šarkama, metalnim 
bravama i fiksatorima za ograničavanje otvaranja. U 
poziciju uračunato i postavljanje čeličnih plotni za 
vezivanje čeličnih stubova. Ofarbati ogradu 2 puta 
masnom bojom preko podloge uz predhodno 
brušenje i čiščenje, boja po izboru investitora. 
Obračun po kg čelika. 
Obračun po kg.                                                                                   kg          276.69 x                                 =                    
                                                                                                                                                            ukupno                  
 REKAPITULACIJA 
 

I      PRIPREMNI RADOVI                                                                                                                                                            
II     ZEMLJANI RADOVI                                                                                                                                                           
III    BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI                                                                                                                  
IV    ARMIRAČKI                                                                                                                                                                        
V     BRAVARSKI RADOVI                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            ukupno       

 
 
 



 
 

PREDMER I PREDRAČUN 
Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi 
 
IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE KP. BR. 4657/2 SA KP. BR. 4657/1 
 
I PRIPREMNI RADOVI 

 
1. Omeđivanje građevinske parcele od strane ovlašćene 

geodetske kuće. Obračun paušalno. 
  

obračun paušalno                                                                             p                                                                                 
                                                                                                                                                                   ukupno                   
II    ZEMLjANI RADOVI 
 
1 Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene grede na 

dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na deponiju do 5 km. (100% 
ručni iskop). 
Obračun po m3 nabijenog tla. 

 

Obračun po m3.                                                                               m3       5.91  x                         =                                                    77.34  x 1250.00  = 96,675.00 
   

2 Nabavka, transport i izrada nasipa od 
šljunkovito peskovitog materijala oko temeljnih stopa i 
soklenih greda. Nasipanje raditi u slojevima sa nabijanjem 
do modula stišljivosti Me=30 MPa. 

Obračun po m3.                                                                                m3                 4.63  x                =              m3 60.58  x 1300.00  = 78,754.00 
 

 ukupno                   
 
III   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
1. Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 

d=5 cm. Beton treba negovati dok ne 
očvrsne. Obračun po m2 izrađene podloge od 
nearmiranog betona. 
Obračun po m2.                                                                                m2                      1.97 x                        =                     

 
2. Izrada armirano betonskih temelja ograde. 

Temelje uraditi od betona marke MB30. 
Obračun po m3 ugrađenog betona sa 
potrebnom oplatom i ukrućenjima. 
 
Obračun po m3.                                                                                m3                      1.18 x                         =              
 

3. Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm 
od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, 
armirati prema projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. 
Beton po ugradnji negovati dok ne očvrsne. 
Obračun po m3 ugrađenog betona sa 
potrebnom oplatom i ukrućenjima. 
 
Obračun po m3.                                                                                m3                      0.98 x                             =             
 
                                                                                                                                                              ukupno                  
 

IV  ARMIRAČKI RADOVI 

 
1. UKUPNO B500B (kg)                                                                                                46.80 x                      
      UKUPNO MA (kg)                                                                                                      52.36 x                      
                                                                                                                                                                     ukupno                 
 

BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I 
ARMIRAČKI RADOVI                                                                                                                           ukupno                 

 
V    BRAVARSKI RADOVI 
1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog 

dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova 

 



 
 

čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... 
Ispuna ramova je takođe od HOP profila 
40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde 
je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične 
stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90 
cm. U poziciju uračunato i postavljanje 
čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova. 
Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko 
podloge uz predhodno brušenje i čiščenje, 
boja po izboru investitora. 
Obračun po kg čelika. 
  
Obračun po KG.                                                                                kg                    298.04 x                        =          

 
                                                                                                                                                                          ukupno            
 

REKAPITULACIJA 
 
I     PRIPREMNI RADOVI                                                                                                                                                          
II    ZEMLJANI RADOVI                                                                                                                                                            
III   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI                                                                                                                  
IV   ARMIRAČKI                                                                                                                                                                        
V    BRAVARSKI RADOVI                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    ukupno          
                                                                                                                                                            
 

PREDMER I PREDRAČUN 
Građevinski i građevinsko-zanatski i ostali radovi 
 
IZGRADNJA OGRADE DUŽ GRANICE SA KP. BR. 4614/3 
 

I     PRIPREMNI RADOVI 
1. Omeđivanje građevinske parcele od strane 

ovlašćene geodetske kuće. Obračun 
paušalno. 

 
obračun paušalno                                                                                    p                                                                           

                                                                                                                                                                    ukupno                   
 
II    ZEMLjANI RADOVI 
1. Ručni iskop zemlje III kat. za temelje i soklene 

grede na dubini 0 - 2,0 m sa odvozom na 
deponiju do 5 km. (100% ručni iskop). 
Obračun po m3 nabijenog tla. 
 
Obračun po m3.                                                                                     m3                34.81 x                                   =               
 

2. Nabavka, transport i izrada nasipa od 
šljunkovito peskovitog materijala oko 
temeljnih stopa i soklenih greda. Nasipanje 
raditi u slojevima sa nabijanjem do modula 
stišljivosti Me=30 MPa. 
Obračun po m3.                                                                                     m3                27.27 x                            =               

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    ukupno                  
 
III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 
RADOVI 
 
1. Izrada podloge od nearmiranog betona MB10 

d=5 cm. Beton treba negovati dok ne 
očvrsne. Obračun po m2 izrađene podloge od 
nearmiranog betona. 
Obračun po m2.                                                                                     m2               11.60 x                           =                   
 

2. Izrada armirano betonskih temelja ograde. 
Temelje uraditi od betona marke MB30. 
Obračun po m3 ugrađenog betona sa 
potrebnom oplatom i ukrućenjima. 



 
 

Obračun po m3.                                                                                     m3                 1.18 x                          =                
 

3. Izrada armirano betonskog parapeta d=15 cm 
od betona MB30. Uraditi uz glatku oplatu, 
armirati prema projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. 
Beton po ugradnji negovati dok ne očvrsne. 
Obračun po m3 ugrađenog betona sa 
potrebnom oplatom i ukrućenjima. 
Obračun po m3.                                                                                m3                   6.96 x                                     =          
                                                                                                                                                                   ukupno             
 

IV  ARMIRAČKI RADOVI 

 
1. UKUPNO B500B (kg)                                                                                               275.47 x                                  

UKUPNO MA (kg)                                                                                                     308.19 x                        
                                                                                                                                                                          ukupno            
 
BETONSKI ARMIRANOBETONSKI I 
ARMIRAČKI RADOVI                                                                                                                                       ukupno         
 
V    BRAVARSKI RADOVI 
1. Izrada, transport i ugradnja transparentnog 

dela ograde. Ograda je sastavljena od ramova 
čelične konstrukcije sa HOP 40.40.3 ... 
Ispuna ramova je takođe od HOP profila 
40.40.3 .... Visina transparentnog dela ograde 
je 90 cm. Ograda se postavlja na čelične 
stubove od profila HOP 80.80.4... visine 90 
cm. U poziciju uračunato i postavljanje 
čeličnih plotni za vezivanje čeličnih stubova. 
Ofarbati ogradu 2 puta masnom bojom preko 
podloge uz predhodno brušenje i čiščenje, 
boja po izboru investitora. 
Obračun po kg čelika. 
 
Obračun po KG.                                                                                 kg                 1754.13 x                                  =       
                                                                                                                                                                   ukupno           
 
REKAPITULACIJA 

 

I     PRIPREMNI RADOVI                                                                                                                                                          

II    ZEMLJANI RADOVI                                                                                                                                                            

III   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 

      RADOVI                                                                                                                                                                               

IV   ARMIRAČKI                                                                                                                                                                        

V    BRAVARSKI RADOVI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          ukupno         

 

REKAPITULACIJA IZGRADNJE OGRADE 

NA KP. BR. 4614/1 I 4657/2 DUŽINE 

211.17m 

 

A-B OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR. 

4555 KO LESKOVAC                                     ............................................................................                                                                                                                                    

B-C OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR. 



 
 

4614/2 KO LESKOVAC                        ...............................................................................                                                                                                                                  

C-D OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI KP. BR. 

4657/2 SA KP.BR. 4657/1 KO LESKOVAC     ..................................................................                                                                                                                

D-E OGRADA NA MEĐNOJ LINIJI SA KP. BR. 

       4614/3 KO LESKOVAC                       ..............................................................................                                                                                                                                            

 

                                                              UKUPNO    ............................................................... 

                                                              PDV 20%    ............................................................... 

                                                             UKUPNO SA PDV.  .....................................................                                                                                                         

 

 

Место: _________________ 
                   Потпис овлашћеног лица 
Датум: _________________                                          понуђача 
       М.П. 
         ____________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
набавка радова- Радови на текућем одржавању – постављање школске ограде НН 1.1/21 

 
закључен, између 
 

1. Основна школа ,,Васа Пелагић'' у Лесковцу, ул. Васе Пелагића 
бр.5., 16000 Лесковац, ПИБ 100525274, МБ: 07137516, , кога 
заступа директор Александар Цинцар Јанковић, као 
Наручилац радова (у даљем тексту: Наручилац) с jeднe 
стрaнe и  

 
2.         (нaзив извoђaчa) из 

________________ (мeстo), улица     
  број ___, ПИБ    , и матични број   
   кoгa зaступa     ,   
 , кao извoђaч рaдoвa (у дaљeм тeксту: Извoђaч) с другe 
стрaнe. 

 
По спроведеном  поступку набавке на коју се закон не примењује бр. НН 1.1/21,  по 

позиву и извршеном избору понуђача ____________________________ из ______________, 
са најповољнијом понудом број _____од ___.___.2021. године, приступа се закључењу 
уговора следеће садржине : 

Члaн 1. 
Прeдмeт oвoг угoвoрa је извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на 
текућем одржавању ограде око објкета Основне школе ,, Васа Пелагић ,, у Лесковцу у свему 
према предмеру и опису радова и пoнуди Извoђaчa брoj  ___, oд ___. ___.2021. 
гoдинe, кoja је кoд нaручиоца  зaвeдeнa пoд брojeм    дaнa _______.2021. гoдинe, 
a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним стaндaрдимa кojи 
вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa, a кoje je Извoђaч дoбиo у пoступку набавке на коју се 
закон не примењује. 

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени предмером радова 
у пројекту који је израдио одговорни пројектант Александра Ранчић – ПР Марк16  који чини 
саставни део уговора. 

Извођач изводи уговорене радове самостално; 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у предмеру 
радова из конкурсне документације. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, 
нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да 
уграђује материјал и елементе који одговарају прописаном квалитету, у складу са 
техничком спецификацијом и под условима из понуде број _________ од  ______.2021. 
године. 
 
 



 
 

Члaн 3. 
Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси __________________ 

динaрa и слoвимa: (______________________________________________________) без 
пореза на додату вредност, односно ______________________ динара (и словима: 
__________________________________________________) са урачунатим порезом на 
додату вредност, и представља вредност радова по понуди број _________ од ___.___.2020. 
године. 

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача 
радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова. 

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене  ситуације/рачуна. 
Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на 

стварно извршену количину радова. 
Члaн 4. 

 Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин: 
У висини од 100%, по основу оверене окончане ситуације/рачуна, сачињене на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 
________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 
(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације/рачуна од стране 
стручног надзора и уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.  
 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 
Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.  
Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће 
техничке спецификације  за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан 
доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и 
коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред 
наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без 
права приговора. 
 

Члан 5. 
За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка 

извођења сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни 
орган и Наручилац.  

Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису 
обухваћени уговором, а за њих постоји сагласност да се изведу , стране ће уговорити у 
складу са Законом о облигационим односима и прописима који дефинишу овиу област 
максимално до износа расположивих средстава које обезбеди  наручилац. 

Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa кoja прeлaзe изнoс 
нaвeдeн у чл. 3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним 
дoкумeнтoм - aнeксoм угoвoрa. 

 
Члaн 6. 

Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao 
oслoбaђaњe извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe 
нaручиoцa и инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн 



 
 

зaписник сa тeхничкoг приjeмa смaтрaћe сe прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je 
извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг угoвoрa. 
 

Члан 7. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у 
потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од ____ (и словима: 
____________________) календарских дана од дана увођења у посао (максимално 60  
календарских дана). Наручилац је  дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана 
од дана закључења уговора. Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само 
писаним споразумом обе уговорне стране. 
 

Члан 8. 
 Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, 
техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове 
преда наручиоцу. 
 Извођач се обавезује: 

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге 
предвиђене важећим прописима који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица 

које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том 
циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих 
одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити 
животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног 
трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу; 

- да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када 
утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга 
документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може 
имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова; 

- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности 
одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за 
исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку; 

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате 
извршење уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у 
року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца. 



 
 

 
Члан 9. 

 Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту. 
 Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника 
и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.  

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску 
књигу. 

Члан 10. 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и 
на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове. 
 Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди 
му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким 
уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак 
радова. 
 Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без 
одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну. 
 

Члaн 11. 
Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће 

овлашћено лице одређено од стране Наручиоца као и одговорно лице за извођење радова 
именовано од стране извођача радова. 
 Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и 
динaмикe и тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o 
плaнирaњу и изгрaдњи, прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa 
ту врсту рaдoвa, aтeстимa o квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу. 
 Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, 
рaдиoници и склaдишту мaтeриjaлa. 
 Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe измeнa, дoпунских, нaкнaдних или 
вишкова рaдoвa. Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeњe 
нaручиоцa и тo писaним путeм – aнeксoм угoвoрa. 
 Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник. 
 
 

Члaн 12. 
 Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду 
кoличинe извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и 
сл. Укoликo нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи 
дужан је дa у угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици 
плaћaњa. 
 O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa 
oбaвeсти извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн. 



 
 

 Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa 
примeдби нa oбрaчунaтe рaдoвe. 

Члaн 13. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу 
нaступaњa вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa 
угoвoрa кao штo су: зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних 
oргaнa, oкoлнoсти кoje нису билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне 
падавине, изузeтни мрaзeви итд.). Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и 
oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти 
нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa збoг нaступaњa oвaквих 
дoгaђaja и oкoлнoсти. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у 
испуњeњу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo. 
 

Члaн 14. 
Окончана ситуaциjа/рачун сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa 

свaкo плaћaњe, нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe потписује и врaћa извoђaчу, a 
извoђaч oндa дoстaвљa нaручиoцу рaди плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм. 

Ситуaциje/рачуни пoднeти фaксoм нeћe бити прихвaћeни кoд нaручиoцa. 
 Ситуaциja/рачун  ћe бити плaћeни у рoку oд 45 календарска  дaнa oд дaнa приjeмa и 
прихвaтaњa oд стрaнe нaручиоцa и уноса у Централни регистар фактура –ЦРФ. 
 Свa плaћaњa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:   
   , кoд      бaнкe у   . 
 

Члaн 15. 
 Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 
0,5% oд врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд 
врeднoсти Угoвoрa, кaдa ћe угoвoр бити рaскинут. 

Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и 
кaшњeњe oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa. 
 Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj 
ситуaциjи. 
 

Члaн 16. 
 Зa угрaђени материјал вaжи гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала. 
 Извoђaч je дужaн дa по захтеву наручиоца отклони недостатке уколико су нaстaли 
збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa и угрaђeнoг 
мaтeриjaлa. Извођач није одговоран за оштећења која су настала услед коришћења 
простора, похабаности и других физичких и ненаменских оштећења насталих услед 
неодржавања и коришћења неодговарајућих хемијских средстава одржавања  од стране  
наручиоца, корисника и трећих лица.  

Члан 17. 
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Закона о 

облигационим односима. 



 
 

 
Члaн 18. 

Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у 
слeдeћим дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa 
слeдeћим рeдoслeдoм: 

- oвaj мoдeл угoвoрa, 
- понуда број ______ од __.__.2021. године 
- прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa   
- oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja. 
Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo 

кojу нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa. 
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a 

спoрoвe кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу. 
Члан 20. 

 Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава 
наручилац, а 2 (два) извођач. 
 
        зa НAРУЧИOЦA,                      зa ИЗВOЂAЧA, 
(oвлaшћeнo лицe нaручиoцa)              (oвлaшћeнo лицe извoђaчa) 
____________________          _______________________ 
дaтум:        дaтум:     
   
НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења 
заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити 
наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


