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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

  

Закључен између уговорних страна: 
 

1. Основна школа „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 

Београд (матични број: 07014686, ПИБ: 101148 925), коју заступа директор 

Синиша Ранковић (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и  
 

2. _____________________________________________, из ___________________, 

улица _________________________________________ број _______ , ПИБ: 

____________________, МБ: ____________________, кога заступа 

__________________________________(у даљем тексту: Извођач)  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 да је Наручилац  на Порталу јавних набавки  објавио јавни позив за 

подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну 

документацију за јавну набавку радова – Адаптација и 

реконструкција простора некадашње угљаре, редни број набавке 

ОПЈН 02/22; 

 да је Извођач доставио Понуду број _________________ од _____. _____. 

2022. године која се налази у прилогу Уговора и саставни је део 

Уговора (у даљем тексту: Понуда); 

 да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне 

набавке, извршио оцену, вредновање понуда и да је као 

најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач, која у 

потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, тј. захтевима из Конкурсне документације;  

 да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним 

набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ____________ од 

___. ___. 2022. године, којом је уговор о јавној набавци доделио 

Извођачу.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет уговора су  радови – Адаптација и реконструкција простора 

некадашње угљаре у Основној школи „Бошко Буха“, улица XXI дивизије 

број 31, 11050 Београд. 

 

Извођач је дужан да радове изведе стручно и квалитетно, у складу са 

важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се 

односе на предметне радове у складу са датим предмером и 

предрачуном радова.  
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Предмет Уговора Извођач ће извршити: 
 

а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача:  

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________; 

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________; 

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________; 

 

в) са подизвођачима:  

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________, 

у ___% укупне уговорене вредности дела предмета набавке: 

____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________, 

у ___% укупне уговорене вредности дела предмета набавке: 

____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________, 

Матични број: ______________________, ПИБ: _________________________, 

у ___% укупне уговорене вредности дела предмета набавке: 

____________________________________________________________________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из 

овог уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу. 

(уколико  у прихваћеној  понуди Извођач не ангажује подизвођача, овај 

став уговора се брише) 

 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи 

____________________ динара без ПДВ-а (и словима: 

____________________________________________ динара).  

Порез на додату вредност износи________________________ динара (и 

словима: ____________________________________________динара). 

Укупна уговорене цена са ПДВ-ом износи _________________ динара (и 

словима: ____________________________________________динара). 

 

У цену су урачунати сви трошкови за реализацију радова. Цене из 

понуде су фиксне и не могу се мењати. 

 

 



Страна 3 од 9 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору врши 

уплатом на пословни рачун Извођача и то:  
 

 аванса у износу од _____% (највише до 25%) укупно понуђене цене 

без ПДВ-а, што износи _________________ динара, односно са ПДВ-

ом што износи _________________ динара; 

 плаћање окончане ситуације у износу од _____% од укупно 

уговорене цене са ПДВ-ом, што износи _________________ динара, 

односно са ПДВ-ом, што износи _________________ динара. 

 

Плаћање окончане ситуације ће се извршити уз важећа средства 

обезбеђења у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, са 

свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова 

за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 

68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 - др. закон). 

 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
 

Приликом закључења уговора, Извођач је доставио оригинал сопствену 

бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, ОП обрасцем, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта 

Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“, насловљену на 

Основну школу „Бошко Буха“, улица XXI дивизије број 31, 11050 Београд, у 

износу 10% од уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“, са 

роком важности 5 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 

посла. 
 

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 

плаћеног аванса, тј. минимум ___ % од укупног новчаног износа понуде 

изабраног понуђача и мора да траје наjкраће до правдања аванса. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими 

тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај 

аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у случају да изабрани понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен овим уговором. 
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По пријему радова Извођач ће доставити у року од 2 (два) дана, за 

отклањање недостатака у гарантном року оригинал сопствену бланко 

меницу, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, ОП 

обрасцем, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице (листинг са сајта Народне банке Србије) са клаузулом „без 

протеста“, насловљену на Основну школу „Бошко Буха“, улица XXI 

дивизије број 31, 11050 Београд, у износу 5% од уговорене вредности, са 

клаузулом „без протеста“, са роком важности 10 дана дужим од 

уговореног гарантног рока. 
 

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну 

наплату, сходно позитивним законским прописима Републике Србије. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. Након истека рока, Наручилац ће предметне менице вратити, на 

писани захтев Извођача. 
 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и својом 

понудом. Уколико Извођач не достави неко од тражених средства 

обезбеђења, овај уговор се раскида. 

 
 

НАЧИН И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 5. 
  

Извођач је дужан да: 
 

 предметне радове изврши, у свему према техничкој 

спецификацији јавне набавке и својој понуди; 

 предметне радове изврши у року од ___ дана од дана закључења 

уговора (максимално 60 дана); 

 изврши пријаву предметних радова у складу са чланом 145. 

Закона о планираwу и изградњи. 

 
 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 6. 

  

Извођач на извршене радове даје гаранцију у трајању од _________ 

године (минимално три године) од дана пријема радова.  
 

У наведеном гарантном року Извођач је у обавези да одмах по пријему 

писаног захтева Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте 

заврши у року од 15 дана од дана пријема истог, у противном 

Наручилац се овлашћује да недостатак отклони ангажовањем другог 

извођача на терет Извођача или да активира средство обезбеђења за 

добро извршење посла.   
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НАЧИН КВАНТИТАТИВНОГ И КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА РАДОВА 

 

Члан 7. 
 

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених радова  из 

члана 1. овог уговора и обавезује се да ће извршени радови у свему 

одговарати захтевима за квалитет који је тражен. 
   
Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог уговора 

врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или 

примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству 

овлашћених лица обе уговорне стране.  
 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у 

квалитету радова, Извођач мора исте поновити, у року не дужем од 8 

(осам) дана од дана састављања записника.  
 

Примопредају извршених  радова извршиће представник Наручиоца и 

представник Извођача, о чему ће бити сачињен записник.  

 

 

Члан 8. 
 

У току вршења радова Извођач се мора придржавати општих и 

посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите 

од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и 

безбедност свих присутних радника и осталих лица.   

  

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује на очување радног окружења - интервенција уз 

максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у 

границама одобрења Наручиоца.  Потписивањем овог уговора, Извођач 

прихвата да ће се придржавати упутства о унутрашњем реду у објекту 

Наручиоца, као и да ће у року од 5 дана од дана закључења уговора 

доставити списак радника који ће изводити радове ради евентуалне 

безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.   

 

 

 ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

Члан 10.  
 

Извођач је дужан да, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања 

уговора достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за 

цео период извођења радова који су предмет овог уговора, као и 

полису осигурања запослених од последица несрећног случаја и 

полису осигурања од професионалне одговорности. 
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Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 

1. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву 

одговорност за штету која настане на објекту, као и за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који 

су предмет овог уговора.  

 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 11. 
 

Наручилац се обавезује да: 
  

 врши контролу и надзор над радовима; 

 именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и 

о томе у писаној форми обавести Извођача; 

 Извођачу исплати уговорену цену за радове. 

 
 

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе 

квалитетно и  у свему према прописима и стандардима, као и према 

правилима струке. 
 

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује 

материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, 

безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе 

о усаглашености. У случају да је због употребе неквалитетног 

материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, 

Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да 

прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 

изведе у складу са уговорним одредбама.  
 

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца и не санира изведене 

радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће 

лице да изврши санирање изведених радова и то о трошку Извођача. 

 
 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 13. 
 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране 

овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период 

од 90 дана. 
 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за ученички и студентски 

стандард и инвестиције.  
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 14. 

 

Извођач  је дужан да приликом реализације уговора, чува као поверљиве 

све информације од неовлашћеног коришћења и откривања, као 

пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 

Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део 

уговора. 

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 15. 

 

Извођач је дужан  да,  без  одлагања,  писаним путем  обавести  

Наручиоца  о  било  којој  промени  у  вези  са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 16. 

 

У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у 

роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано 

раскинути. 

 

У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, 

писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 5 дана пре 

дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора. 

 

Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, 

уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до 

момента раскида уговора. 

 

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних 

обавеза од стране Извођача, Извођач је дужан да му надокнади штету у 

целини.  

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 17. 

 

Наручилац има право на наплату уговорене казне у висини 2‰ (два 

промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан 
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прекорачења рока извршења радова из члана 5. Уговора, с тим да 

укупна вредност наплаћене уговорене казне не прелази 5%  уговорене 

вредности овог Уговора (без ПДВ-а).  

 

ВИША СИЛА 

   

Члан 18.  

 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе 

које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза 

дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за 

време трајања више силе.   

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и 

који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. 

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 

одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.. Страна у уговору 

погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе.   

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није 

предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист 

СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 

31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 

18/2020). 

 

Члан 20. 

 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 

односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 

обезбеђења према трећим лицима. 

 

 

Члан 21.  

 

У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га 

реше споразумно, а уколико се настали спор не реши споразумно, 

надлежан је Привредни суд у Београду. 



Страна 9 од 9 
 

 

 

Члан 22. 

  

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна добија по 3 (три) примерка. 

 

 

             ЗА НАРУЧИОЦА                                                            ЗА  ИЗВОЂАЧА                                                                            

                 директор                                             директор 

 

         _____________________                                                _____________________ 

           Синиша Ранковић                                                  _____________________ 
                                                                                                                  (уписати име и презиме)                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
 

 Привредни субјекти који не користе печат у свом пословању, нису 

у обавези да документа – обрасце – изјаве – моделе уговора, 

достављене уз своју понуду оверавају печатом. 


