
 

У Г О В О Р  

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ СЕЛА  БРЕЗОЈЕВИЦЕ ,ОПШТИНА 

ГУСИЊЕВЛАСНИШТВО ПОРОДИЦЕ ЈАШОВИЋ 

 

Закључен дана 10.09.2022. године у Беранама, између: 

 

 

1.  ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, улица Његошева 85 а Херцег Нови, 

Матични број: 11001831, бр. текућег рачуна 510-91548-03, Црногорска комерцијална банка, кога заступа  

предсједница Милијана Милојевић  (у даљем тексту Наручилац).  

и 

2.  „GOLD GRADING” д.о.о. , улица Будимље бб, Беране, ПИБ: 02886731, ПДВ БР. 60/31-0094-5 бр. 

текућег рачуна 520-37416-56, кога заступа извршни директор  Лазар Ђуришић ( у даљем тексту 

Извођач). 

 

ПРЕАМБУЛА: 

 

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Херцег Новог  бр. 

8/22 ,10.09.2022. године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици 

Петровић  из села Велика, на адаптацији и реконструкцији  породичног стамбеног објекта који ће иста 

користити за своје потребе. Власник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени 

објекат, Игор Петровић  бр.лк. I5778K134  обезбеђујући неспорне доказе о власништву, претходно је 

дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у 

свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове 

пројектовања и адаптације предметног објекта.  

Основ уговорa о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и 

прихваћена Понуда бр.05/22  од 25.08.2022.  године, односно Анекс 1 овог уговора са детаљном 

спецификацијом материјала, врсте и количине радова, као и динамиком изградње, гарантним и другим 

одредбама, усаглашеним са Пројектном документацијом. 

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи. 

 

 

 

 

 

 



Уговорне стране констатују: 

 

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, улица Његошева 85 а,Херцег Нови  

-да је Извођач- GOLD GRADING   из Берана, доставио понуду број 08/2022 од 25.08.2022 године, која у 

потпуности одговара договореној спецификацији и налази се у прилогу уговора и саставни је део 

уговора; 

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор 

са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова који су наведени у Анексу 1 овог уговора, на 

кући  власника Игора,. 

 

Члан 1. 

 

1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице 

Петровић из села Велика, а према подацима из конкурсне документације Наручиоца и понуде 

извођача број 05/2022 детаљније специфицирано у Анексу 1 овог уговора, које су саставни део 

овог уговора. 

1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмјером 

потребних радова. 

1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог 

уговора имати јачу правну снагу. 

1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из  става 30.12.2022. овог члана, битан 

елемент уговора. 

Члан 2. 

Укупна цјена за за извођење радова износи : 46,790.70  са урачунатим пдв-ом. 

(словима:четрдесетшестхиљадаседамстостотинадеведесет/70 евра) 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цјену за дефинисане радове на сљедећи 

начин: 

 

 авансном уплатом 50%  вриједности уговорених радова, 5  дана прије почетка уговорених радова, 
у износу од 23,395.35 евра (словима: двадесеттрихиљадетристотинедеведесетпет/35 евра). 

 

 Уплатом од  25% вријдности уговорених радова, 5 дана након завршених  ½ уговорених радова, 

у износу од 11,697.67 евра (словима: једанестхиљадашестстотинадеведестседам/67 евра) на 

рачун Извођача након извршених и примљених радова. 

 

 Уплатом од  25% вријдности уговорених радова, 5 дана након завршених коначних  уговорених 
радова, у износу од 11,697.67 евра (словима: једанестхиљадашестодеведесетседам/67 евра ) на 

рачун Извођача након извршених и примљених радова. 

 

 Наручилац ће уплату извршити у року не дужем од 5 дана од дана пријема крајњег рачуна.  

 Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго намјенски, искључиво 
ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по овом Уговору;  



 Извођач је у обавези да цео  износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет 
ће заједнички утврдити Одговорни извођач и одговорна особа  Наручиоца; 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун извођача 520-37416-56 

 

Члан 3. 

 

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је  65 радних дана од почетка радова, а почетак радова 

је договорен од 30.11.2022. године. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

   

Члан 4. 

4.1.  Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и 

отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. 

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбједност свих радова, као 

и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених 

радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за 

сву штету коју, намјерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он 

ангажује. 

Члан 5. 

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или 

услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те 

радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти 

радови или услуге уклапају у основни пројекат. 

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са 

стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цјена тих додатних радова подмирити из цјене 

члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације. 

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и 

непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. 

Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, односно спецификацијом из Анекса 1, Извођач 

ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цјена 

накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и 

непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају 

накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора. 

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто мјесто рада и да сав 

евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом 

Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих 



радова на градилишту и врати градилишно мјесто у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је 

да плати пенале у износу од 500.00 евра, без ПДВа 

 

Члан 6. 

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате 

дефинисане у Члану 2. овог уговора . Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка 

радова, почевши од тренутка пријема радова. 

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о 

облигационим односима. 

6.3.  У случају рекламације у гарантном року, Наручилац  је дужан да без одлагања, а најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је 

дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет)  дана од дана пријема рекламације, а да недостатак 

отклони о свом трошку  најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о 

рекламацији. 

6.4.  Уколико Извођач радова не рјеши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је 

настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати 

пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од 

укупне вредности радова. 

Члан 7. 

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да: 

7.1. Извођач води рачуна о безбједности свих лица које ће бити ангажована на неведеним 

пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица; 

7.2. Извођач Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација; 

7.3. Извођач поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова. 

Временске одреднице  

Активност 

Датум за 

реализацију Надлежност 

Почетак радова 30.09.2022. Извођач 

Уплата аванса 50% 20.09.2022. Наручилац 

Завршетак радова 30.12.2022. Извођач 

Потписивање записника о пријему радова 30.12.2022. Извођач и Наручилац 

Испостављање крајње фактуре 30.12.2022. Извођач 

Исплата преосталог дуговања 30.12.2022. Наручилац 

 

 

 

 

 



ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује: 

8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун 

Извођача 520-37416-56; 

 

8.2.  Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством 

одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта. 

Члан 9. 

9.1. Наручилац и Извођач ће записнички констатовати преузимање изведених радова по 

завршетку послова. 

9.2.  Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће 

констатовати писмено пријем радова, у цjелини и појединачно, уколико нема примjедби на изведене 

радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их  буде 

 било. 

 

   9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року 

од  5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на вријеме, обавезан је да 

Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених 

радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вериједности радова. 

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће примјенити уколико је до кашњења дошло због 

измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе 

која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова. 

Члан 11. 

11.1. У случају да се у року од 24 мјесеца од дана пријема радова покажу недостаци који се 

редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са 

стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је 

дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог 

обавештења.  

  

  11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или 

трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони 

 о  свом  трошку. 

 

  11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а 

најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може 

доказати. У супртном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете 

 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга 

уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор 

је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примјерени рок за 

испуњење  уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну 

обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај 

уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом пошиљком, са повратницом, на адресу друге 

уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о 

раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током 

трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе  и у том случају се сва писмена достављају 

на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну 

страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора. 

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором 

преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора  дужан је да Наручиоцу плати уговорну 

казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвриједности. 

 

Члан 13. 

13.1.  Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће 

споразумно. 

 

  13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за пдоручје сједишта Наручиоца у 

тренутку покретања спора. 

 

Члан 14. 

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обостранз 

сагласност угвоорних страна. 

Члан 15. 

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.  

Члан 16. 

16.1. Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 



'
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Анекс 1 – техничка спецификација и обим радова 

 

 

 Извођење електроинсталација високог напона, уклопни сат,каблови, спољне разводне кутије с 

радом и материјалом,монтирати ормарић за потребе  слабе струје са свим потребним садржајем. 

 Водовод и канализација –  уградња ППр водоводних цијеви.Штемовање, пробијање рупа, 

уградња месинганих пропусних вентила са испустом,  вентила са капом, уградња месиганих 

угаоних ЕК вентила, уградња срчасте батерије за топлу и хладну воду за умиваоник, батерије за 

туш  каду, уградња холдер славине за веш машину и машину за суђе.Уградња батерије изнад 

судопере за топлу и хладну воду.Изградња прикључка на постојећу водоводну мрежу са 

уградном  гарнитуром „амборшелна“.Уградња подне решетке од ПВЦ-ансанхромираним 

поклопцем, капе ос бакарног лима. 

 Подлога ( кошуљица са изолацијом) – 300 м
2 
– доњи и горњи спрат. 

 Ригипс са изолацијом  и фолијом -135 м
2
 

 Малтерисање  зидова -800 м
2
 

 Керамика  постављање плочица у кухињи (доњи и горњи спрат), у купатилу- 188 м
2  

(горња и 

доњи спрат). 

 Ламинат -165 м
2
 

 Санитарни уређаји и прибор –уградња керамичке конзоле WC шоље. Уз шољу  монтирати 

уградни водокотлић са свом потребном опрему, керамички умиваоник са хромираним сифоном 

за умиваоник.Монтажа полицу, огледаоУградња електричног бојлера, хромиране спољне цијеви, 

розетне,вентил сигурности спојни ,запитивни материјал и повезивање бојлера на елктричну 

мрежу. 

 Ограда – монтажа  ограде 5.3 м
2
 

 

 

 



fe¥Ogo Gold  Grading  D.O.O
Budimlja bb
Berane,   Crna Gora
+38268118429,
1goldgrading@gmail.com

Ra6un: 49/2022

Berane,   22. sep. 2022. / Rok za pla6anje: 29. sep. 2022.

OPIS

JIKR        e7decb7f-2e32-4551-bf98-a6ba48abb028

lKOF        9bc6bbl0adca3fabaof060b93ffb2ac2

Broj         jx200gn357/49/2022/qj532mhl72

Datum    22. septembar2022,12:55:20     `

Vrsta       bezgotovinski/ACCOUNT

Avansna uplata za radove u selu

Po Ponudi

PIB: 02886731
Hipotekarna: 520-37416-56

Humanitarna organizacija Srbi

za Srbe d.o.o.

Njego§eva 85a, Herceg Novi

Crna Gora

KOL.               BEZPDV                    SAPDV                       POP.SAPDV                      UK.BEZPDV        UK.SAPDV

1kom         19335,00000    23395,35000    /

PDVSTOPA           i                    OSNOVICAZA PDV                       IZNOS POREZA

21%                                          19335,00€

F}a6un  izdao:

4060,35€

19335,00€      23395,35€

19335.00 €

4060.35 €

23395.35 €

F}a6un preuzeo:



PROFESIONAL GRADNJA DOO

RAKONJE BB, 84000 Bijelo Polje

Poreski broj (PIB/JMBG): 03107507

PDV ID broj: 70/31-01864-6

Mjesto i datum: Bijelo Polje, 06.10.2022 09:33:01

Fakturisao: NIŠAVIĆ, VESELIN (to128ze271)

Prod. mjesto: 1 - PROFESIONAL GRADNJA (ib341zr861)

Fiskalna blagajna: 1 - Kancelarija (fm271dd697)

Datum isporuke: 6.10.2022.

Datum dospijeća: 6.10.2022.

Valuta: EUR

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 11001831

 RAČUN 1/1-30

Opis
Jedinična

cijena
Količina Neto iznos

%
popusta

Popust
Neto iznos s

popustom
PDV Ukupno

Usluge konsaltinga za 
objekat u mjestu Veilka.

289,25 1,000 289,25 0,00 0,00 289,25 60.74 350,00

Neto iznos: 289,25

Popust: 0,00

Neto iznos s popustom: 289,25

PDV: 60,74

Ukupno: 350,00

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV Osnovica: PDV

21.00% 289,25 60,74

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

 ________________                                                                                                                                             ________________
 Primio                                                                                                                                                                   Račun izdao

Fiskalni broj računa: ib341zr861/30/2022/fm271dd697

IKOF: F7040CBDBF0CC824D9FB22F37591CEE7

JIKR: fc69b646-f5bc-42df-912d-58226f0e15f1

Datum ispisa: 06/10/2022 09:33:18VG eFiskal by Adeo POSStrana: 1 / 1





X¥REA#14TAPHA  0PrAH143AIEELIA CPE14 3A CPEE {ua±Ia roDa!
yi"ua: lberoueBa 6p 85A, 85340 XepLier HOBM, HPHa ropa MaTMHHM
6pej.11001831, Ten. +382 69 /557-129
szscrnagora@gmail.com
TeKyflw panyH: 510-91548-03 L|proropcra KOMepqujafiHa EaHKa

floTBPFia o npMjeMy xyMaHRTapHe noMohlf
flaTyM HoryMeHTa:
*#oBrm4 AonyMeHTOM ce F]oTBpb¥je, qa je florie HaBeFLeHaoco6a car]]acHa pe je
npMMMna xyMaHMTapHy  noMoh y  MMe cBoje  nop04Mue, y  KonMLiMHM  M  06MMy  KojM je
HaBe a  iieMa  HMKal{BMx  n 6M  Ha  Mcno MCTe.

noF]aLiM AaBaoLia caHiacHoc" 3a npMMlbeHy noMOFI

MMe  M  npe3MMe:

J]aryM pobeHba:
MAeH"q]

M3AaT oA

MecTo M

]MitaLimoHMAonyMeHT:      b`p    o.   kfrFr€        ci5#I:fin.\1ivfr6.(I

aAp:Ca cTaHOBaLba:    f_L=no   BGj\\icA

BPMjqHocT Eo6MjeHe noMohM/npojeRTa:

floTnflc np»MaoL|a noMohM:


