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Позив за подношење понуда за набавку радови на инвестиционом  одржавању 
ЗС Ставе  

 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун понуђача 

 

 
Пословна банка 

 

 
Матични број понуђача 

 

 
Порески број понуђача 
 

 

Рок плаћања 
 

45 дана од испостављања рачуна 

Рок за извршење  
 

45 дана од дана закључења уговора  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05.10.2022.год. ДО 10 ч. 
 
Понуде се могу доставити поштом на адресу Дом здравља Ваљево 
ул.Железничка 12,Ваљево или на маил: nabavka@dzvaljevo.rs 
 
 
 
 
 
 



Техничка спецификација 
 

A Pripremni radovi i radovi 

demontaze: 

јм количина јединична цена 

без пдв-а 

укупна цена без 

пдв-а 

1 Formiranje gradilista, prijava 

radova,  prevoz potre- 

1  

bnog alata i materijala. kom 1,00  

2 Pomeranje kompletnog 

postojeceg  namestaja ,opre- 

 

me i aparature iz objekta, zastita 

podova i namestaja 

 

PVC tankim folijama. m2 136,55  

3 Obijanje podnih i zidnih 

keramickih plocica ordinacija 

1  

i mokrih cvorova koje su 

ispucale i potklobucene. 

 

Sav sut izneti i odloziti u krugu 

dvorista. 

m2 73,90  

4 Demontaza postojeceg 

ostecenog vinfleksa kao obloge  

1  

poda u ordinaciji do 

stomatoloske ambulante i ispod  

 

lavaboa u ordinacijama sa 

odlaganjem demontiranog 

 

materijala u krugu dvorista. m2 17,20  

5 Obijanje potklobucenih maltera 

u ordinacijama, ciscenje 

 

fuga sa otprasivanjem I 

iznosenjem suta van objekta  

 

u krugu dvorista. m2 10,00  

6 Zatvaranje dovoda vode , 

isecanje dovodne cevi sa 

 

nabavkom i ugradnjom glavnog 

centralnog ventila. 

1,00  

7 Pazljiva demontaza svih 

sanitarija i kupat. galanterije  

kom. 1  

postojecih ordinacija i mokrih 

cvorova,predaja Investi- 

 

 toru sa odlaganjem u krugu 

dvorista. 

 

* sanitarni elementi(lavabo sa 

sifonom,slavina,kada, 

20,00  

bojler,cucavac,vodokotlic sa 

ispirnom cevi ….,) 

 

* kupatilska 

galanterija(ogledala, 

dozeri,drzaci peskira, 

18,00  

drzaci taolet papira…)  

8 Demontaza postojecih PPR cevi 

instalacija vodovoda,  

 

koje su vidno postavljene preko 

zidova, plafona i kera- 

 

mickih plocica sa odlaganjem 

demontiranog materijala 

 

u krugu dvorista. m1 42,50  



9 Demontaza, dotrajalih i vidno 

instaliranih keramickih i 

 

PVC  kanalizacionih cevi mokrih 

cvorova , sa iznose- 

 

njem demontiranog materijala 

van objekta i odlaga- 

 

njem istog u krugu dvorista.  

DN 75 mm m1 13,20  

DN110 mm m1 10,40  

10 Rad na proveri prohodnosti 

postojecih instalacija 

 

kanalizacije uz popravku iste i 

eventualnog dokupa 

 

potrebnog materijala za 

sanaciju zapusenih kanaliza- 

 

cionih cevi do prve sahte. 1,00  

11 Slicanje postojecih unutrasnjih 

zidova za prolaz i posta- 

 

vljanje novih cevi instalacija 

vodovoda i kanalizacije. 

 

Sakupiti sav sut I odloziti u 

krugu dvorista. 

m1 69,20  

12 Razbijanje , masinskim putem 

izdignute betonske  

 

ploce kabina mokrog cvora gde 

se nalaze cucavci   

 

 d=15cm sa izbacivanjem suta u 

krugu dvorista. 

m2 3,00  

13 Pazljiva demontaža postojećih 

unutrasnjih  drvenih  

 

vrata u celini vodeci racuna da 

ne dodje do ostecenja  

 

istih i predaja  Investitoru,  

* jednokrilna vrata dim. 

80/210cm 

kom 9,00  

* dvokrilna spilter dim. 

200/220+60cm 

kom 1,00  

14 Pazljiva demontaža postojećih 

ulaznih polustaklenih  

 

metalnih vrati , u celini vodeci 

racuna da ne dodje do  

 

ostecenja i predaja istih 

Investitoru. Dimenzija vrata 

 

Dvokrilna vrata dim.  

200/220+60cm. 

kom 1,00  

15 Demontaza postojecih zavesa i 

prozorskih garnisli sa 

   

odlaganjem istih u krugu 

dvorista. 

kom 7,00  

16 Pazljiva demontaža postojećih 

drvenih prozora sa  

 

solbancima , vodeci racuna da 

ne dodje do ostecenja 

 

uz predaju istih Investitoru.Dim. 

prozora je 2,85x1,6m. 

kom 7,00  



17 Demontaza ostecenih i 

neispravnih plafonskih svetiljki  

 

razlicitih tipova i snage. 

Demontirani materijal odloziti 

 

na deponiju u krugu dvorista. kom 18,00  

18 Utovar suta i demontiranog 

materijala u vozilo i odvoz 

 

isog na deponiju. m3 12,00  

A)  Pripremni radovi i radovi 

demontaze: 

 

B Radovi gradnje:  

1 Zamena dotrajalih elemenata 

instalacija vodovoda no- 

 

vim PP-R cevima, ukopanim u 

zidu precnika 1/2", sa  

 

svim potrebnim fitinzima. m1 62,20  

2 Zamena dotrajalih ventila i 

montaza novih ravnih pro- 

 

pusnih mesinganih ventila sa 

tockicem koji odgovara  

 

 PP-R cevima precnika 1/2". kom 8,00  

3 Zamena i montaza novih EK 

ventila sa hromiranom  

 

kapom koji moraju odgovarati 

PP-R cevima. 

kom 16,00  

4 Ispitivanje instalacija 

vodovodnih cevi I fitinga na pri- 

 

tisak od 10 bari . m1 62,20  

5 Zamena ostecenih niklovanih 

poklopaca slivnika sa  

 

novim poklopcem DN 110mm u 

mok. cvoru. 

kom 2,00  

6 Zamena dotrajalih i ostecenih 

kanalizacionih cevi novim 

 

cevima od PVC-a sa ugradnjom 

potrebnih fazonskih  

 

elemenata, u mokrom cvoru i 

ordinacijama. 

 

* Cevi DN75 mm m1 11,20  

* Cevi DN110 mm m1 15,20  

7 Ispitivanje izvedene 

kanalizacione mreze na proho- 

 

  dnost i vodoizdrzivost o cemu 

napraviti zapisnik potpi- 

 

san od strane nadzornog 

organa. 

m1 26,40  

8 Nabavka materijala i oblaganje 

vertikala kanalizacionih 

 

cevi u mokrom cvoru od GK 

vlagootpornih tabli na 

 

metalnoj potkonstrukciji sa 

premazivanjem povrsina  

 



prajmerima za 

vodonepropusnost - RS do 

100cm.. 

m1 12,00  

9 Nabavka materijala i oblaganje 

otvora-supljine izmedju 

 

desne WC kabine i labaratorije, 

og GK vlagootpornih 

 

dvostrukih ploca d=10cm,sa 

ispunom tervolom ,  

 

na metalnoj potkonstrukciji. kom 1,00  

10 Nabavka materijala i izrada 

slojeva za pad u WC-u 

 

prosecne debljine d=6cm od 

cementnog maltera. 

m2 6,00  

11 Nabavka materijala i izrada 

hidro izolacije u mokrim  

 

cvorovima na bazi 

policementnih premaza u dva 

sloja 

 

sa izradom ojacanja mrezicom  

na spojevima vertikala 

 

i horizontala. m2 12,50  

12 Sanacija ostecenih podnih 

plocica mokrog cvora ugra- 

 

dnjom novih podnih 

neklizajućih keramickih plocica 

 

na sloju lepka sa fugovanjem 

istih fug masom. 

m2 6,00  

13 Sanacija ostecenih zidnih 

keramickih plocica mokrog  

 

 cvora i pored lavaboa 

ordinacija ugradnjom novih plo-  

 

cica na sloju lepka  sa 

fugovanjem istih fug masom. 

m2 61,80  

14 Sanacija dela podova ordinacija 

ispod postojecih lava- 

 

boa,prostorije pored 

stomatoloske ordinacije gde je 

 

skinut osteceni vinflex I ulaznog 

podesta, uz sanaciju  

 

kosuljice reparaturnim 

malterima, nabavkom i posta- 

 

vljanjem novih podnih 

keramickih plocica na sloju 

 

lepka sa fugovanjem istih  fug 

masom. 

m2 23,60  

15 Sanacija ostecenih podnih 

keramickih plocica cela i 

 

gazista unutrasnjih i ulaznih 

spoljasnjih stepenista 

 

na sloju lepka uz sanaciju 

podloge reparaturnim 

 

malterima. m1 20,40  

16 Izrada prelaza izmedju podnih 

keramickih plocica i vi- 

 



nflexa aluminijumskim lajsnama 

u boji prema boji kera-  

 

mike postavljenim na silikonu. m1 22,90  

17 Sanacija dotrajalih drvenih 

prozora, ugradnjom novih,  

 

  od PVC sestokomornih profila, 

zastakljenih troslojnim 

 

  termopan staklom prema 

postojecim otvorima. 

 

  Cenom obuhvatiti i ugradnju 

spoljnih solbanki. 

 

* prozor dim.                                              

285/160cm 

kom 6,00  

* prozor dim.                                              

185/100cm 

kom 1,00  

18 Sanacija dotrajalih drvenih vrati 

ordinacija i mokrih 

   

cvorova , nabavkom i 

ugradnjom novih vrati od PVC   

   

profila bez termo prekida 

opremljenih elzet bravom za  

   

zakljucavanje prema postojecim 

otvorima. 

   

* vrata dim.                                              

90/210cm 

kom 6,00  

* vrata dim.                                              

80/210cm 

kom 3,00  

19 Zamena dotrajalih unutrasnjih 

polustaklenih portala  

   

vetrobrana , novim potralima od 

AL profila , zastaklje- 

   

nim termopan staklom , 

opremljenim elzet bravom 

   

za zakljucavanje 

dim.200/220+60cm prema 

postojecem 

   

otvoru I dogovoru sa 

nadz.organom. 

kom 2,00  

20 Sanacija povrsina oko 

ugradjenih prozora i vrata-obra- 

 

da spaletni sa spoljasnje i 

unutrasnje strane repara- 

 

turnim malterima sa ugradnjom 

ugaonih sina . 

m1 254,80  

21 Nabavka materijala i 

zapunjavanje sliceva posle 

pola- 

 

ganja vodovodnih cevi 

cementnim malterom. 

 

Cenom obuhvatiti i gletovanje 

malterisanih sliceva. 

m1 69,20  

22 Sanacija mesta gde je obijen 

potklobuceni malter i 

 

gde su obijene zidne keramicke 

a nece se vise  

 



postavljati materijalom za 

reparaciju . 

m2 73,90  

23 Nabavka materijala i 

premazivanje zidova i plafona  

 

polikolorom u dva sloja sa 

prethodnim nanošenjem  

 

podloge,mestimicnim 

gletovanjem i saniranjem 

prslina,  

m2 510,00   

24 Sanacija ostecenih postojecih 

cucavaca,ugradnjom  

  

samostojece WC solje sa 

daskom , vodokotlicem i 

  

I ispirnim crevom, tipa geberit ili 

sl. proizvoda istih ili  

  

 boljih karakteristika. kom 2,00   

25 Zamena ostecenih lavaboa u 

mokrom cvoru i ordina- 

  

cijama novim , sirine do 50cm, 

sa ugradnjom sifona. 

kom 6,00   

26 Zamena ostecenih slavina 

lavaboa, novim jednorucnim 

  

baterijama za toplu i hladnu 

vodu za ugradnju na  

  

instalacije malog bojlerceta. kom 6,00   

27 Zamena dotrajalih i ostecenih 

ogledala, novim koji se 

  

ugradjuju iznad lavaboa 

dimenzija 40/60cm. 

kom 6,00   

28 Zamena dotrajalih i ostecenih 

etazera , ugradnjom  

  

novih ispod novougradjenih 

ogledala . 

kom 6,00   

29 Zamena postojecih dotrajalih i 

ostecenih dozatora za 

  

tecni sapun, ugradnjom novih 

PVC dozatora tecnog  

  

sapuna , zapremine 500ml. kom 6,00   

30 Zamena postojecih dotrajalih i 

ostecenih drzaca rolo 

  

papira , nabavkom i ugradnjom 

novim drzacima od  

  

inoxa za male rolne. kom 2,00   

31 Zamena i ugradnja drzaca za 

papirni ubrus od inoxa  

  

sa kacenjem istog na zidu. kom 6,00   

32 Zamena dotrajalih bojlera,  i 

ugradnja novih malih  

  

bojlercadi za toplu vodu u 

ordinacijama , vezujuci po 

  

dva lavaboa za jedan bojler  

zapremine 10 litara. 

kom 3,00   

33 Pregled i delimicna sanacija 

dela postojeceg krovnog  

  

pokrivaca, sa nabavkom 

potrebnih novih tabli salonita  

  



 i zamenom istih. (Ponudom je 

obuhvacena zamena 

  

maksimalno 10 tabli salonita ) kom 10,00   

34 Sanacija dotrajalih i ostecenih 

svetiljki plafona u pro- 

  

storijama objekta, nabavkom i 

ugradnjom novih led 

  

plafonskih svetiljki  snage 24w 

uz po potrebi ugradnje 

  

novih instalacija postavljenih u 

kanalicama a u svemu 

  

prema resenju koje odobrava 

nadzorni organ. 

kom 18,00   

35 Nabavka materijala i izrada 

instalacija elektrike za  

  

napajanje bojlercadi 

el.energijom sa ugradnjom OG 

  

uticnice i kanalica za smestaj 

kablova. Placa se po  

  

izvedenom prikljucnom mestu. kom 3,00   

36 Provera funcionalnosti svih 

instalacija elektrike(uticnice, 

  

prekidaci, sijal.mesta...) i 

dovodjenje istih u ispravno  

  

 stanje. kom 1,00  

     R E K A P I T U L A C I J A :  

 

A Pripremni radovi i radovi 

demontaze: 

  

B Radovi gradnje:   

      SVEGA:  

 
 
 

                          Укупан износ без ПДВ: ________________  
 
Порез на додату вредност ______ %                                  Износ ПДВ:  _______________ 
                                                                 
                                                                           Укупан износ са ПДВ: ________________   
 
 Словима: ______________________________________________ динара.  

 
 
 
 
Место и датум:        Понуђач 
        _______________________ 
_____________________     / потпис овлашћеног лица / 
      
 
 
 
 
 
 



 
ДОДАТНИ УСЛОВИ :потребно је да понуђач уз понуду достави и : 
 

 -решење АПР -за обављање делатности 
 

 докази о испуњености финансијских капацитета: 
 
Да је понуђач у последње три календарске године закључио и реализовао  уговор/е на 
адаптацији или реконструкцији или инвестиционом одржавању здравствених установа  
у вредности најмање  9000.000,00 дин.без пдв-а. 
 
Доказ -уговор и окончана ситуација -копија  
 
 

 докази о испуњености кадровксих капацитета : 
 
да има запосленог по уговору о раду на одређено или неодређено време  1 извршилац 
грађевински инжињер са лиценцом 410 
 
Доказ -копија уговора о раду ,лиценца 410 ,потврда ИКС  
 
Да има  запослена минимум 4 лица  грађевинске струке  
 
 
Доказ -копија -уговор о раду на одређено или неодређено време  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 На основу позива за подношење понуда за набавку – радови на инвестиционом 
одржавању ЗС Ставе  , подносим:  
 
 
 

П О Н У Д У   бр. __________ / 2022 
 
 
1. Понуду дајемо (заокружити): 
 
      а)  самостално 
 б)  са подизвођачем 
      в)  заједничку понуду 
  
 
2. Услови понуде: 
 
 а ) Вредност понуде: _____________________________ динара без пореза,    
  
 словима: ______________________________________________________ ,  
б) Рок извршења (највише 45 дана од дана потписивања уговора)  
___________________________________________ . 
 
в) Плаћање ће се вршити 50 % авансно у року од 10 дана од дана потписивања уговора 
,а осталих 50% укупне вредности уговора у року од 45 дана од завршетка радова 
односно  дана пријема уредно испостављеног рачуна са комплетном документацијом 
 
  д) Важност понуде: (најмање 30 (тридесет), дана од дана отварања 
понуда)_____________________________________ 
 
 
 
 
 
Место и датум:        Понуђач 
        _______________________ 
_____________________     / потпис овлашћеног лица / 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу чл.114,115 и 118. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 91/19) 
дајемо следећу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА   
 
 

 
 
 

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје основи 

за искључење  привредног субјекта/ПОНУЂАЧА  у складу са чланом 111. Закона о 

јавним набавкама . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум 
______________________ 

 
 

Понуђач 
______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Закључен дана_____________2022. године између: 
 
Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, кога заступа в.д. директор др Бојана 
Јанковић (у даљем тексту: наручилац), порески идентификациони број 107041023; 
матични број 17817361; текући рачун број 840-830661-75 Управа за трезор, и 

 
___________________________ из ______________,  улица _______________, кога 
заступа директор   _________________ (у даљем тексту: извођач радова  ), 
порески идентификациони број ________________; матични број _____________; 
текући рачун _____________________________. 

 
Члан 1.  

1.1. Предмет уговора је набавка радова-радови на инвестиционом одржавању  
Здравствене станице  Ставе   , а у свему према прихваћеној понуди извођача радова  
број ________________ од __________________ године која чини саставни део овог 
уговора. 
 

Члан 2. 
2.2. Ради окончања радова који су предмет овог уговора, извођач радова се обавезује 
да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 
окончање радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 3.  
3.1. Уговорне стране су сагласне да цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без 
пореза на  додату вредност износи ____________________ динара и порез на додату 
вредност, тако да укупна уговорна цена износи __________________ динара. 
3.2.  Средства из клаузуле 3.1. обезбеђена су из средстава буџета града Ваљева за 
2022. годину . 
3.3. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 
3.4. Осим вредности добара и радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата 
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
извођача радова. 
 

Члан 4. 
4.1. Плаћање ће се вршити 50 % авансно у року од 10 дана од дана потписивања уговора 
,а осталих 50% укупне вредности уговора у року од 45 дана од завршетка радова 
односно  дана пријема уредно испостављеног рачуна са комплетном документацијом и 
то испостаљања окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
извршених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног 
надзора и представника наручиоца. 
 
4.2. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена.   
 

Члан 5. 
5.1. Плаћање уговореног износа наручилац ће извршити на рачун извођача радова, 
бр. ___________________________________. 
5.2. Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане  ситуације: 
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 



документацију извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува 
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција, што извођач радова признаје без права приговора. 
 

Члан 6. 
6.1.Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од 45 (четрдесет пет ) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао од 
стране стручног надзора и представника наручиоца. 
6.2.  Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова: 
- да је наручилац обезбедио извођачу раова несметан прилаз градилишту;  
- да је извођач радова доставио меницу  за добро извршење посла; 
Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а 
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. 
 

Члан 7. 
7.1. Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача: 
- у случају прекида који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом извођача 
радова; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим услуга по 
измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова 
који су предмет овог уговора; 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
извођач радова. 
7.2. Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, извођач радова доставља наручиоцу у 
року од два дана, од сазнања за околност, а најкасније 7 (седам) дана пре истека 
коначног рока за окончање радова. 
7.3. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
7.4. У случају да извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
7.5. Ако извођач радова падне у доцњу са извршењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 8. 
8.1. Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу 
са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим 
уговором. 
8.2. Извођач радова се обавезује : 
- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извршења радова; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 



- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 
који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова за извођење радова; 
- да по окончаним радовима одмах обавести наручиоца да је радове окончао и да је 
спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач радова мора да 
приступи у року од 3 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца. 
 

Члан 9. 
 

9.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко 
соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ 
без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ за повраћај авансног плаћања . а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај 
авансног плаћања  мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. 
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница 
мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави 
копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке 
понуђача 
9.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко 
соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ 
без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности 
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока извршења 
услуге, као средство за добро извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 
посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора 
бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити 
регистрована у Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију 
захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. 
 
9.3. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда једну 
бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која е бити са 
клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне 
вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока 
на изведене радове, као средство за отклањања грешака у гарантном року. Меница 
мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист 
наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у 
Регистру меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за 
регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач 
не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог 
захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и 
недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
 



9.4. У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља 
наведено средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена 
средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе. 

 
Члан 10. 

10.1. Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као 
и противпожарне заштите. 

Члан 11. 
11.1. Гарантни рок за извршене радове  износи 2 (две) године рачунајући од дана 
примопредаје. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана предаје наручиоцу. 
11.2. Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене 
материјале. 
 

Члан 12. 
12.1. Извођач радова је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца 
о свом трошку отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршених 
радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 
12.2. Уколико извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходне 
клаузуле  у року од 2 (два) дана по пријему писменог позива од стране наручиоца, 
наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 
физичко лице, на терет извођача радова, наплатом менице за отклањање недостатака 
у гарантном року. 
12.3. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака ,наручилац има право 
да од извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
 

Члан 13. 
13.1. За укупан уграђени материјал и опрему извођач радова мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
13.2 Уколико наручилац утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају 
стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У 
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
13.3. Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету .. 
13.4. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, наручилац има право да тражи да извођач радова о свом трошку поново изведе  
радове у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.  
 

Чан 14. 
14.1 Извођач радова ће део услуга који су предмет овог уговора извршити преко 
подизвођача предузећа _________/________________,са седиштем ______/________, 
порески идентификациони број________/________,матични број ______/_________. 
14.2 Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за радове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 
Чан 15. 

15.1. Уколико се током извођења радова које су предмет овог уговора, појави потреба за 
пружањем накнадних  и непредвиђених радова, извођач радова је дужан да застане са 
извођењем радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца. 
 

Члан 16. 



16.1. Извођач радова о окончању радова  које су предмет овог уговора обавештава 
наручиоца и стручни надзор, а дан окончања радова уписује се у грађевински дневник. 
16.2. Примопредаја се врши комисијски, најкасније у року од 10 (десет) дана од окончања 
радова. 
16.3. Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног надзора 
и извођача радова.  
16.4. Комисија сачињава записник о примопредаји. 
16.5. Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) 
извода са приложеним атестима.  
16.6. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје, извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке извођач радова не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива 
од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће 
радове поверити другом на рачун извођач радова. Евентуално уступање отклањања 
недостатака другом извођачу радова, наручилац ће учинити по тржишним ценама и са 
пажњом доброг привредника. 
 

Члан 17. 
17.1. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
извршених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
17.2. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји. 
 

Члан 18. 
18.1. Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
-  уколико извођач радова касни са изувођењем радова дуже од 7 (седам) календарских 
дана, као и ако извођач радова не изводи радове у складу са конкурсном документацијом 
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 
-  уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла 
и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач радова није поступио по 
примедбама стручног надзора; 

Члан 19. 
19.1. У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су 
предмет овог уговора ангажује другог извођача радова и активира меницу за добро 
извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади 
наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом 
уговору и цене радова новог извођач радова за те радове. 
19.2. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 8 (осам) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора 
да садржи основ за раскид уговора. 
19.3. У случају раскида уговора, извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди 
од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно извршеним радовима до дана раскида уговора .Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

Члан 20. 
20.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора -  уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.  
20.2. Уколико спорови између наручиоца и извођач радова  не буду решени споразумно, 
надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 21.  
21.1.Овај уговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и важи до  
испуњења уговорених обавеза, а најдуже на период од годину дана. 
 
 



Члан 22.  
 

22.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима. 
22.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране.  
22.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  
 
 
          Извођач радова      Наручилац                                                                     
         Дом здравља Ваљево 
________________________  ________________________ 
 др Бојана Јанковић, в.д. директора 
 
 
 
 
 

 


