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Дел.бр.555/15 
Вршац, 17.09.2015. 
                             
      ОДЛУКА БР. О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА 

                                                            Анекс бр.1 

 

                                                            ЈНМВ  4/15  

    
Назив наручиоца:    ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 
 
Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац 
 
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs 
 
Врста наручиоца: Просвета 
 
Врста предмета: Добра 
 
За добра и услуге: За радове: ( природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења,озанка из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавки)           

                                    
                        4462 0000-  радијатори и котлови за централно грејање и делови; 
  4535 1000 – машински инсталатерски радови;  
 
 Првобитна вредност уговора: 2.488,888,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 
2.986,560,00 динара. 
 
Измењена вредност уговора:  2.488,888,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 
2.986,560,00 динара  
 
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
 
Разлог за измену уговора је продужење рока за завршетак радова из објективних 
разлога. Разлог продужења је  одношења регулатора притиска и мерача на сервис 
(баждарење) од стране надлежног предузећа које има искључиву надлежност за вршење 
услуге снабдевања гасом. Из поменутог разлога, модул није могао да се повеже на 
гасну инсталацију и пусти у пробни рад, односно није могла бити извршена 
примопредаја  којом се реконструкција гасне котларнице сматра окончаном. 
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Добављач је у року уградио и извршио све радове предвиђене конкурсном 
документацијом. 
 
Предузеће које има искључиву надлежност за снабдевање гасом није купцу и 
добваљачу благовремено најавило да ће вршити сервисирање ( баждарење) регулатора 
пристиска и мерача тако да уговорне стране нису могле да ову чињеницу узму у обзир 
приликом сачињавања конкурсне документације односно закључивања уговора којима 
је одређен рок за почетак и завршетак предмета јавне набавке.  
  

 Уговорена цена остаје непромењена.           
        Миљков Стеван 
                                            060 0 830 081 
 
  
                 Л)  МОДЕЛ   УГОВОРА из конкурсне документације 

 
Члан  5. 

 
Добављач преузима обавезу да радове из члана 1 овог Уговора отпочне 17.08.2015.године, 
а исте заврши 05.09.2015.године . Увођењем у посао сматра се дан потписивања уговора. 
Датум увођења у посао се констатује у грађевинском дневнику. 
Ако Добављач не започне радове у року из става 1. овог члана, Купац му може дати 
накнадни примерени рок од 24 сата. Уколико Добављач не приступи извођењу радова ни 
после примереног рока од 24 сата сматраће се да је уведен у посао. 
Изведени радови се сматрају окончаним када овлашћена лица уговорних страна заједнички 
потпишу Записник о примопредаји радова и констатују у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.  
 

Члан  6. 
 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Добављача : 

 

− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Добављача; 

− у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

− у случају извођења радова који нису предвиђени конкурсном документацијом 

(непредвиђени и накнадни радови) по налогу Купца под условом да обим радова 

знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора; 

− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоран Добављач. 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, Добављач подноси Купцу у року од два дана од сазнања за околност, а 

најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писмени споразум. 

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан  15. 

 
Добављач о завршетку испоруке и уградње уговорених добара обавештава Купца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  
 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 (пет) дана од 
завршетка радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Купца и 1 (један) 
представник Добављача радова уз присуство Стручног надзора. 
 
Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 
Добављач је дужан да приликом примопредаје преда Купцу, пре техничког прегледа, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са 
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 
 
Приликом примопредаје радова, Добављач је дужан да преда наручиоцу оверене 
гарантне листове за уграђену опрему, као и упутство за руковање уграђеном опремом и 
инсталацијом на српском језику. 
 
Примопредаја радова подразумева пробно пуштање у рад уграђених котлова, 

укључујући сву пратећу опрему и инсталацију (регулатор грејања, модул, 

пумпа...). 

 
Грешке, односно недостатке које утврди Купац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Добављач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у 
споразумно утврђеном року, Купац ће радове поверити другом извођачу на рачун 
Добављача из овог уговора.. 
 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Купац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника, а у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама.  
 
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Купац. 
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Купац ће у моменту примопредаје радова од стране Добављача примити на коришћење 
испоручена добра. 

 


