
Г II П 01-06 
 

                                                                                                                         страна 60 А од 63 
 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3 

 
Плаћање уговорене накнаде из члана 2. овог уговора,  НАРУЧИЛАЦ ће извршити на рачун ИЗВОЂАЧА  на 
основу његове обрачунске привремене и окончане ситуације потписане и оверене од стране надзорног 
органа и НАРУЧИОЦА, најкасније у року од 45 дана од дана пријема ситуације.  
 
 
НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ ће у току трајања Уговора закључити анекс Уговора којим ће уговорити повећање 
обима предметних радова највише до 5% од укупне вредности Уговора, под условом: 1) да постоји реална 
потреба за извођењем вишка радова и 2) да НАРУЧИЛАЦ у свом буџету обезбеди додатна средства за те 
радове. 
 
 

Члан 4 
 
ИЗВОЂАЧ је обавезан да уговорене радове изврши у року од ________  дана од дана увођења у посао. 
 
Ако ИЗВОЂАЧ не изврши уговорене радове у року из предходног става,  својом кривицом,  дужан је да 
плати НАРУЧИОЦУ 1 уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила, с тим 
што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% (одсто) од вредности уговорених радова. 
Уговорену казну, из претходног става, ИЗВОЂАЧ ће платити по коначном обрачуну. 
У случају да је неуредним и неблаговременим извршењем уговорних обавеза од стране ИЗВОЂАЧА 
НАРУЧИОЦИМА нанета штета, НАРУЧИОЦИ имају право да поред уговорне казне захтевају и накнаду штете 
од ИЗВОЂАЧА. 

Члан 5 
ИЗВОЂАЧ је обавезан да: 

- радове изведе према техничкој документацији, а у складу са важећим прописима, нормативима и 
правилима струке; 

-  у објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара ономе што је предвиђено 
техничком документацијом, техничким условима и техничким стандардима; 

-  у току извођења радова предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, радова, уређаја, 
инсталација и мере за заштиту радника; 

-  на градилишту води све потребне књиге и документацију о грађењу: грађевински дневник, 
грађевинску књигу и др.; 

-   у свему поштује понуду која је саставни део овог уговора. 
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да у току извођења радова из члана 1. овог уговора на видном месту истакне таблу 
коју набавља о свом трошку. 
 
На табли из става 1. овог члана морају бити наведени подаци о објекту, инвеститору-наручиоцу радова, 
врста радова која се изводи, одговорном пројектанту, издатом одобрењу за изградњу, извођачу радова, 
почетку грађења и року завршетка изградње објекта, колика је вредност радова. 

Члан 6 
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