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III 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 

1. Обилазак локације  
Понуђач је дужан да пре сачињавања понуде изврши обилазак локације, ради 

сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.  
Обилазак локације, уз претходан договор, се може извршити радним данима, осим у 

периоду од 06.04.2015. године до 09.04.2015. године, када Факултет неће радити. Контакт особа је 
Владимир Кнежевић, телефон: 064/64-366-12.  

 
2. Место, рок и начин извођења радова  
Место извођења радова је Филозофски факултет у Београду, улица Чика Љубина број 

18-20. 
Понуђач је дужан да предметне радове изведе у року од најдуже три месеца од дана 

од дана увођења у посао.  
Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и 

празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.  
Понуђач је дужан да све мере везане за извођење предметних радова узима на лицу 

места. 
Понуђач је дужан да шута одвози на депонију, јер стварање привремених депонија 

у објекту и око објекта није дозвољено. 
Понуђач је дужан да пре одвожења материјала на депонују обавести наручиоца о 

томе, ради евентуалног одлагања материјала у магацин Наручиоца. 
 

3. Квалитет  
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и 

узансама за ову врсту посла. 
 
4. Обавезе понуђача 
Понуђач је дужан: 
- да пре започињања извођења радова Наручиоцу достави динамички план извођења 

радова; 
- да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и 

боравка ангажованих лица на месту извођења радова;  
- да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу 

и исту овери код Наручиоца радова;  
- да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта; 
- да надзорном орган благовремено достави атесте за материјале и опрему по СРПС 

стандардима, које ће уградити. 
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5. Обавезе наручиоца  
Наручилац је дужан: 
- да понуђачу обезбеди несметани приступ објекту; 
- да именује надзорни орган и да писмено извести Понуђача.  
 
6. Мере заштите  
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 
број 101/2005).  

 
7. Гаранција 
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је 2 године. Гарантни рок тече од 

записничког пријема изведених радова. 
 
8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, 

понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 10 дана, од дана сачињавања записника о 
рекламацији. 
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IV 

  
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 
1.       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава       

                          обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  из  тачке  5.  мора  бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 

 
 

2.  Додатни услови  
 

Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора испунити  
додатне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке, дефинисане чл. 76. Став 2. Закона, и то:  

 
2.1.Финансијски капацитет: 
- Да је понуђач у 2011, 2012 и 2013. години остварио приход од најмање 

300.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
- Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак. 
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2.2.Пословни капацитет: 
- Да је понуђач, у периоду од пет година пре објављивања позива за подношење 

понуда (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. год.), извео радове који су предмет набавке укупне вредности 
од најмање 120.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 
2.3. Технички капацитет: 
- Да понуђач поседује (својина, лизинг или закуп) најмање два затворена доставна 

возила преко 1,2 т носивости. 
 
 2.4. Кадровски капацитет: 
- Понуђач мора да има у радном односу, пре објављивања позива, најмање и то:  

5 инжењера са важећим лиценцама Инжењерске коморе Србије број 400, 410, 430, 450 и 453,  
8 запослених радника грађевинске струке, 4 запослених радника електро струке и 4 запослена 
радника машинске струке. 

 
2.5. Остали додатни услови 
- Да понуђач,поседује Решење за бављење пословима унапређења заштите од пожара, 

издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за заштиту и спасавање. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне    
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка 
лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
    Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (поглавље XI).   
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.    
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 
2. Испуњеност додатних услова (члан 76. став 2. Закона) за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

2.1.Финансијски капацитет: 
- Да је понуђач у 2011, 2012 и 2013. години остварио приход од најмање 

300.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
- Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак. 
 

 
 
Доказ: 

 

За правна лица: 
- Биланс успеха за 2011, 2012 и 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или 
Потврду о регистрацији редовног финансијског извештаја за 2011, 2012 и 2013. годину од 
Агенције за привредне регистре (АОП 202) и 
  Извештај о бонитету за јавне набавке-БОН-ЈН, не старији од 6 месеци од дана објављивања 
позива на Порталу јавних набавки. 
За предузетнике и физичка лица: 
Потврда о промету код пословне банаке за 2011, 2012 и 2013. годину. 
- Потврда привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја или 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано да над понуђачем није покренут поступак 
стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

 
2.2. Пословни капацитет: 
- Да је понуђач, у периоду од пет година пре објављивања позива за подношење 

понуда (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. год.), извео радове који су предмет набавке укупне вредности 
од најмање 120.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
 

 
 
Доказ: 

 

- Попуњен списак референтних наручилаца  
- Потврде референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу која је 
саставни део конкурсне документације или на другом обрасцу који садржи све 
тражене податке. 
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2.3. Технички капацитет: 
- Да понуђач поседује (својина, лизинг или закуп) најмање два затворена доставна 

возила преко 1,2 т носивости. 
 

 
 
Доказ: 

 

- Копија саобраћајне дозволе возила и читач саобраћајне дозволе, а уколико 
возило није у својини понуђача, дужан је да поред копије саобраћајне дозволе и 
читача саобраћајне дозволе достави и копије уговора који представљају неки од 
наведених правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о 
закупу) 

 
 

 
2.4. Кадровски капацитет: 
- Понуђач мора да има у радном односу, пре објављивања позива, најмање и то:  

5 инжењера са важећим лиценцама Инжењерске коморе Србије број 400, 410, 430, 450 и 453,  
8 запослених радника грађевинске струке, 4 запослених радника електро струке и 4 запослена 
радника машинске струке. 

 
 
 
Доказ: 

 

- Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да 
су инжењери и радници пријављени на пензијско осигурање, за сваког запосленог 
појединачно или збирни списак запослених инжењера и радника који је  
оверен од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога 
се види да су сви запослени, пријављени на пензијско осигурање. Уколико се из 
наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави  
доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености) 
- Копије важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије 
из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета, као и да је 
измирена обавеза плаћања чланарине Комори, за сваког појединачно. 

 
 

 
 2.5. Остали додатни услови: 

- Да понуђач,поседује Решење за бављење пословима унапређења заштите од пожара, 
издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за заштиту и 
спасавање. 

 
 

Доказ: 
 

- Фотокопија Решења за бављење пословима унапређења заштите од пожара, издато 
од Министарства унутрашнјих послова Републике Србије-Сектор за заштиту и 
спасавање. 
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3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Услов Наручиоца да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак, у случају када понуду подноси група понуђача, сматра се 
испуњеним уколико тражени доказ буде достављен за сваког од чланова групе понуђача. 

 
 
4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне 
услове понуђач испуњава заједно са подизвођачима. 

 
Наведени докази о испуњености услова могу се доставити у виду неоверених 

копија. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року 
од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
(докази) јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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(VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ)  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке обрасца спецификације, у противном ће 
понуда бити одбијена. 

 
 Напомена: Подразумева се да је свако позивање у Техничкој спецификацији на 

српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, праћено речима „или 
одговарајуће”, у свему у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама. 

 
 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 Укупно, без ПДВ-а 

I 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ 

 

II ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
III ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ  
IV ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

V 
СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

 

УКУПНО:
 

 

 
 
Предметни радови ће бити изведени у року од ____________ (највише три месеца), 

од дана од дана увођења у посао.                                             (уписати рок) 
 
 

 Напомена: Понуђач је дужан да сваку страну обрасца спецификације потпише и 
овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

              
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
  Београд, Чика Љубина 18-20 

 

  

  
VII 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Закључен дана ___________ 2015.  године. 

Уговорне стране: 

1. Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20, 
ПИБ: 100050474, Матични број: 07003269 кога заступа проф. др Василије Гвозденовић, 
продекан за финансије (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
Понуђач: 

  2.  ______________________________________,  _________________, ул. 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број  ____________, матични број 
___________, које заступа, _____________________ директор (у даљем тексту: Извођач радова)  

  
(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе 
којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор) 
 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 4/2014, чији је предмет набавка извођења 
радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела простора (бивши Плато) у приземљу објекта 
Филозофског факултета у Београду; 

- да је Наручилац позив и конкурсну документацију објавио на: Порталу јавних 
набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа;  

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу уговора и саставни је део Уговора; 

- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
закључује са Извођачем радова овај уговор; 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама;  

- да ће Извођач радова извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).  
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Члан 1. 
Предмет Уговора је извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела 

простора (бивши Плато) у приземљу објекта Филозофског факултета у Београду и то: 
(спецификација ће бити преузета из понуде) 

Члан 2. 
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара, без пореза на додату 

вредност. 
У цену радова је урачуната набавка, транспорт и уградња материјала на објекат у 

свему према препоруци произвођача, употреба алата, помоћних средстава, скела и материјала за 
извршење радова, утовар шута, одвоз и истовар на депонију, завршно чишћење градилишта, као и 
добијање свих потребних дозвола и сагласности за несметано извођење предметних радова и други 
зависни трошкови.  

Члан 3. 
Плаћање ће се извршити у року од 10 дана, од достављања привремених, односно 

окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
Члан 4. 

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 
10% од вредности Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора и саставни је део Уговора. 

Члан 5. 
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, као средство 

финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року у висини од 5% од вредности Уговора, која трaje пет дана дуже од гарантног рока. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора. 

Члан 6. 
Наручилац може рализовати средства финансијског обезбеђења уколико Извођач 

радова не изврши уговорне обавезе.  
Члан 7. 

Место извођења радова је Филозофски факултет у Београду, улица Чика Љубина број 
18-20. 

Извођач радова је дужан да предметне радове изведе у року од (попуњава 
Наручилац), од дана од дана увођења у посао.  

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и 
празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.  

Извођач радова је дужан да све мере везане за извођење предметних радова узима на 
лицу места. 

Извођач радова је дужан да шут одвози на депонију, јер стварање привремених 
депонија у објекту и око објекта није дозвољено.  

Извођач радова је дужан да пре одвожења материјала на депонују обавести 
Наручиоца о томе, ради евентуалног одлагања материјала у магацин Наручиоца. 
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Члан 8.  

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 
стандардима и узансама за ову врсту посла. 

 
Члан 9.  

Извођач радова је дужан: 
- да пре започињања извођења радова Наручиоцу достави динамички план извођења 

радова; 
- да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и 

боравка ангажованих лица на месту извођења радова;  
- да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу 

и исту овери код надзорног органа;  
- да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта;  
- да надзорном органу благовремено достави атесте за материјале и опрему по СРПС 

стандардима, које ће уградити. 
 

Члан 10.  
Наручилац је дужан: 
- да Извођачу радова обезбеди несметани приступ објекту; 
- да именује надзорни орган и да писмено обавести Извођача радова.  

 
Члан 11.  

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 
број 101/2005).  

 
Члан 12.  

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је 2 године. Гарантни рок тече од 
записничког пријема изведених радова. 

 
Члан 13.  

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених 
радова. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, 
Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 10 дана, од дана сачињавања записника о 
рекламацији. 

 
Члан 14. 

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се 
односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у 
безбедносном смислу.  
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Члан 15. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

(попуњава Наручилац). 
 
Члан 16.  

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

Члан 17.  
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким 

лицима, на њима се не може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 
Члан 18.  

У случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које 
отежавају испуњење уговорних обавеза Уговор се може раскинути  уз  претходно  писмено  
обавештење  друге  уговорне  стране  у  року  од  15 дана од дана наступања околности. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна.  

 
Члан 19.  

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.  
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну.  
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора.  
 
Члан 20.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 
Члан 21.  

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка 
 

НАРУЧИЛАЦ 

 

М.П. ИЗВОЂАЧ РАДОВА  

-потпис- 

Проф. др Василије Гвозденовић, 
продекан за финансије 

                                   , директор 

  


