
 
 
Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број:  
Датум:  
 

     
У Г О В О Р  

о извођењу грађевинских радова на отвореном магацинском простору на бази 
Макиш Дирекције за водне путеве у ул. Обреновачки друм бр.12 

по набавци  путем наруџбенице број: 11/Н – 09/2018 
 

 
Уговорне стране: 
 

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  матични број 
17855212, шифра делатности 8411, рачун извршења републичког буџета број: 840-
1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа в.д.директора Љубиша Михајловић, 
дипл.инж. ( у даљем тексту Наручилац). 

  и 
 

2. _____________ из Београда, улица ___________ број ____; ПИБ:____; Број 
рачуна: ______; Назив банке:____; кога заступа _____ (у даљем тексту: Извођач) 

 
Основ уговора:  набавка  путем наруџбенице број: 11/Н – 09/2018 
Број и датум Обрасца понуде након Одлуке о додели посла по 

наруџбеници:__/___ од ____ 2018.године 
Понуда изабраног понуђача бр. ___/___ од ____ 2018.године 

  
Уговорне стране сагласно констатују: 
-    да је Наручилац спровео поступак набавке путем наруџбенице за набавку 
радова-бетонирање отвореног магацинског простора на бази Макиш,  број 11/Н – 
09/2018 и да је Извођач доставио понуду дана _____2018.  године, која је код 
Наручиоца заведена под бројем ____/____ и која је као најповољнија изабрана у 
поступку. 

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
  



Члан 1.  
Предмет овог уговора су грађевински радови који имају за циљ бетонирање 

отвореног магацинског простора на бази Макиш, Дирекције за водне путеве, управе у 
саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструкутре, у ул. Обреновачки 
пут бр.12,Макиш, Београд, по спроведеном поступку Наручиоца радова  за набавку путем 
наруџбенице, сагласно условима и врсти  радова наведених у понуди Извођача радова  
бр. ___/___, а која је саставни део овог уговора. 

  

Р.бр. Опис радова Јединица 
мере Количина 

Јединична 
цена          

цена без 
ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ        

1 

Израда АБ подне плоче МБ30, 
Q131, д=10цм. Израда тампон 
слоја од шљунка, нивелисање 
према паду и детаљу.                      
13,50x7,40 

m2 100.00   

2 

Демонтирање постојећих подних 
бетонских плоча д=10цм, 
нивелисање тампон слојем од 
шљунка. Бетонирање прилазне 
рампе у ширини до 0,80м, према 
паду. 

m2 13.50   

3 

Израда Металне конструкције, за 
преграду између магацина, од 
постојећих врата магацина уз 
дораду и преправку.                        
7,40x3,40 

m2 26.00   

4 
Набавка и уградња ОСБ плоча 
д=12мм, преко металне 
потконструкције. 

m2 26.00   

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да ће за Наручиоца извршити радове дате  у спецификацији 

радова и то: израда хидроизолације и израда бетонске плоче, све према опису радова из 
понуде, од сопственог материјала потребног за тражене радове и са сопственом радном 
снагом. 

Извођач се обавезује да ће на отвореном магацинском простору на бази Макиш 
извршити радове наведене у понуди стручно и квалитетно са високим естетским 
критеријумом. 

Извођач се обавезује да ће отпочети са извођењем радова одмах након 
потписивања уговора/уплате аванса, од стране Наручиоца,тј. чим се стекну повољни 
метеоролошки услови (два сува дана),  из члана 5. овог Уговора. 

Извођач се обавезује да ће уговорене радове изводити у складу са прописима који 
регулишу безбедност и здравље на раду уз употребу средстава личне заштитне опреме за 
своје запослене, односно лица која буде ангажовао за обављање уговорених радова. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  



 
Члан 3. 

        Наручилац се обавезује: 
- да изврши именовање надзорног органа који ће вршити стручни надзор над 

извођењем  уговорених радова и примопредају изведених радова и о томе ће 
писаним путем обавестити Извођача; 

- да уплати аванс из члана 5. овог Уговора одмах по потписивању од стране 
овлашћених лица уговорних страна, (ако је захтеван). 

 
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
         Укупна цена за извршене радове, са посебним материјалом, по спецификацији  из 
члана 2. овог Уговора и материјала потребног за извођење радова,  износи:  
 

_______________ динара 
(словима: _________________________), 

 
ПДВ износи: 

__________ динара 
(словима:_________) 

 
 Укупна цена услуге из чл. 2. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
 

________________ динара 
(словима:___________) 

 
Уговорена цена је фиксна и коначна за услугу из члана 2.овог Уговора. 

 
 

 
Члан 5. 

           Извођач и Наручилац су се договорили да Наручилац уговорену цену из члана 4 
овог Уговора исплати Извођачу на следећи начин: 

 аванс у износу од ___________% од укупне цене са ПДВ, након потписивања 
уговора; 

 остатак, након  завршетка радова  из члана 1. овог Уговора у року од ______ дана 
од дана  пријема верификованог рачуна и Коначног извештаја о примопредаји 
изведених радова, потписаног од стране Извођача с једне стране  и Надзорног 
органа и Наручиоца радова са друге стране. 

 
 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да ће при потписивању уговора предати наручиоцу средства 

финансијског обезбеђења и то: 
У случају захтевања аванса - Бланко соло меницу са меничном изјавом на 

износ од ______% од укупне уговорене цене за покриће вредности у износу од : 
 

____________ динара 
(словима: _____________________), 



 
на име обезбеђења повраћаја аванса за случај да извођач не извршава своју уговорну 
обавезу.  

Меница као гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив 
без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или мањи износ од 
износа захтеваног аванса. 

Бланко соло меницу са меничном изјавом на износ од 10% од укупне уговорене 
цене  за отклањање грешака у гарантном року  коју  извођач  предаје  наручиоцу на 
дан примопредаје и сачињавања Коначног финансијског обрачуна са роком важења 
менице до истека уговором дефинисаног гарантног рока од минимум 60 месеци. 

Бланко соло менице морају пре предаје бити регистрована код Народне банке 
Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 

У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, 
износ и основ издавања. 

Уз гаранцију (бланко соло меницу) извођач  је дужан да наручиоцу преда: 
попуњено и оверено менично овлашћење  и копију депо картона оверену печатом 
пословне банке,не старију од 6 месеци. 

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу наручилац ће вратити 
извођачу по утврђивању чињенице да су уговорени радови извршени у свему према 
одредбама Уговора које се односе на добро извршење посла. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити. 
 Наручилац ће застати са уплатом уговореног аванса све док Извођач не преда 
Наручиоцу средства обезбеђења из предходног става. 
 
РОК  ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 7. 

Уговорне стране су се споразумеле да Извођач изврши уговорене радове у 
дворишту Наручиоца по спецификацији  из члана 2. овог Уговора у року од ___ 
___(словима: __________) дана од дана потписивања овог Уговора од стране овлашћених 
лица уговорних страна, односно уплате аванса из члана 5. овог Уговора. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
За сваки дан закашњења у извршењу радова, Наручилац може од Извођача да 

наплати  уговорну казну од 5%0 (пет промила) дневно. 
Уговорна казна из претходног става не може прекорачити износ од 5% уговорене 

цене. 
У случају да укупан износ уговорне казне прекорачи износ од 5 (словима: пет )% 

вредности уговорених радова, Наручилац има право на једнострани раскид уговора. 
У случају незгоде због непоштовања прописа о безбедности и здрављу на раду и 

евентуалног настанка штете, Извођач сноси све последице таквог понашања и у обавези 
је да сваку евентуалну штету надокнади. 

 
 
КВАЛИТЕТ РАДОВА И ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 



Извођач гарантује да ће уговорени радови из члана 1. овог Уговора бити 
квалитетни, урађени од квалитетних материјала и без икаквих грешака у изради. 

Уколико се на површинама на којима се изводе радови који су предмет овог 
Уговора, установи било какав недостатак због грешке у изради или због лошег квалитета 
материјала, Наручилац је дужан да достави писану рекламацију Извођачу. Извођач је у 
обавези да изврши поправку рекламиране услуге у року од 8 (осам) дана од пријема такве 
рекламације. 

Извођач радова даје гаранцију на изведене радове у трајању од _____ година. 
 
ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 10. 
Уговорне стране су се споразумеле да овим уговором нису предвиђени додатни 

радови, те да се сви потребни радови за извршење услуге која је предмет набавке 
обављају у оквирима овог уговора и за договорену цену. 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 11. 
Овај Уговор може се раскинути из разлога немогућности извршења уговорених 

радова у уговореном року из члана 7. овог Уговора, а што сагласно констатују Наручилац 
и Извођач, или се једнострано може раскинути од стране Наручиоца из разлога 
предвиђеног чланом 8. став 3. овог Уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

За све што није предвиђено овим Уговором сходно се примењују одредбе Закона 
о облигационим односима. 
 

Члан 13. 
Уговорне стране су се споразумеле да ће сва, евентуално спорна питања, решавати 

споразумно, у противном за решење спора надлежан је Привредни  суд у Београду. 
 

Члан 14. 
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3(три) примерка. 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА 
в.д. ДИРЕКТОРа 

ЗА   ИЗВОЂАЧА

 
Љубиша Михајловић  

 
 

_______________
 


