
                  

 
 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРЊАЧКА БАЊА 

Одсек за буџет и финансије 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Уговора, бр.110-303/17 од 22.11.2017.г. 

 

У складу са Јавним позивом Министарства привреде, број 401-00-280/2017-11 

од26. Јануара 2017. године, за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне 

инфраструктуре – Градимо заједно Општина Врњачка Бања конкурисала је за средства за 

суфинансирање реализације пројекта ,,Унапређење капацитета ОШ „Младост“, Врњци за 

одржавање наставних и ваннаставних активности“. 

Министарство привреде донело је Одлуку о расподели и коришћењу средстава за 

подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9 

(,,Сл.гласник РС“, бр. 69/17 и 80/17), којом су распоређена средства за реализацију пројекта – 

Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у 

Основној школи ,,Младост“, Општина Врњачка Бања. 

У отвореном поступку јавне набавке бр.117/2017 Министарство привреде 

доделило је уговор о извођењу радова најповољнијем понуђачу. Дана 22.11.2017.г.  закључен је 

уговор бр.110-303/17 између Министарства привреде као наручиоца, Општине Врњачка Бања 

као инвеститора и предузећа ,,Интерклима“ доо, као носиоца посла, односно извођача. Предмет 

уговора је изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије 

у Основној школи ,,Младост“, Општина Врњачка Бања. Цена за извођење уговорених радова 

износи 18.195.940,80динара без ПДВ, односно 21.835.128,96динара са ПДВ, при чему износ 

од 8.082.636,90динара обезбеђује Министарство привреде, а износ од 13.752.492,06динара 

обезбеђује Општина Врњачка Бања. Рок за извођење радова је 120 календарских дана. 

 

Решење о грађевинској дозволи бр.: ROP-VBN-20432-CPIН-2/2016, Заводни 

бр. G-2016-031H, дана: 22.9.2016. године, 

Решење о одобрењу за извођење радова број: ROP-VBN-2570-ISAW-

1/2017, дана: 9.2.2017. године, 

Решење о одобрењу за извођење радова број:351-425/15, дана: 17.12.2015.г. 

Пријава радова бр.: ROP-VBN-2904-WA-1/2018, датум: 7.2.2018. године 

Врњачка Бања 

Пријава градилишта: од 20.3.2018. г. 

Почетак радова: 10.04.2018.г. 
 

За вршиоца стручног надзора над извођењем радова АГ и ВИК део именован је 

Александар Костадиновић, дипл.инжењер архитектуре, бр.лиценце 300 К950 12. 

За вршиоца стручног надзора над извођењем радова електро део именован је 

Владан Милојевић, дипл.инжењер електротехнике, бр.лиценце 350 5846 03 и 353 F930 08. 

За вршиоца стручног надзора над извођењем радова машинске инсталације 

именован је Живорад Пецић, дипл.инжењер машинства, бр.лиценце 330 4670 03. 

Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за ЛЕР и инвестиције 

Број: 9-79/17 

Дана: 14.06.2019.год. 

Крушевачка 17 

ВРЊАЧКА БАЊА 

  



За вршиоца стручног надзора над извођењем радова стабилне инсталације за 

дојаву пожара именован је Никола Бајић, дипл.инжењер електротехнике, бр.лиценце (IKS) 353 

E988 07, (MUP RS) 07-152-291/12. 

За вршење послова координатора за безбедност и здравље на раду одређен је 

Ђорђе Мићовић, бр.лиценце 152-02-00677/2011-01. 

У складу а захтевима Министарства привреде за координатора и заменика 

координатора – представника Корисника на реализацији пројекта именовани су Јелена 

Богојевић и Игор Дрманац. 

Стручни надзор доставио је Мишљење на извођењу вишкова и мањкова 

уговорених позиција, бр.400-1916/18 од 23.07.2018.г. којим је констатовано да је неопходно 

извођење вишкова, односно мањкова радова чија вредност износи 13,52% уговорених радова, 

односно 2.459.208,40динара без ПДВа, услед неусаглашености пројектне документације са 

ситуацијом на терену, а на основу дописа-захтева Извођача радова од 10.07.2018.г. у ком се 

констатују вишкови-мањкови радова уговорених позиција. Општина Врњачка Бања је сагласна 

са Мишљењем стручног надзора на извођењу вишкова и мањкова уговорених позиција, бр.400-

1916/18 од 23.07.2018.г. и предлогом за продужење рока извођења радова од 15 календарских 

дана.  

У складу са Захтевом Опшине Врњачка Бања, бр. 400-1916/18-1 од 26.07.2018.г. 

закључен је Анекс Уговора са Министарством привреде и Извођачем, бр. 110-303/17 од 

14.08.2018.г., којим је измењена цена извођења радова и износи 20.655.149,20динара без ПДВ, 

однодно 24.786.179,04 динара са ПДВ. Закљученим Анексом продужен је и рок за извођење 

радова за 15 дана, тако да уместо 120, износи 135 календарских дана. 

У току извођења радова два пута су обустављени радови, 25.06.2018.г., на 9 дана 

услед неусаглашености пројектне документације (обезбеђивање топле санитарне воде), при 

чему је усвојено понуђено решење корисника. Радови су обустављени и 23.07.2018.г., на 23 

дана, улед признавања вишкова радова од стране корисника и наручиоца. 

Датум завршетка радова је 07.09.2018.г. 

Решењем о формирању чланова Комисије за примопредају радова и коначни 

обрачун, бр.119-01-6/83/2018-11 од 28.9.2018.г., именовани су Јелена Милашиновић, 

Министарство привреде, Александар Костадиновић, стручни надзор, Јелена Богојевић 

Општина Врњачка Бања и Милан Станојевић, Интерклима доо. 

Записник о примопредаји изведених радова сачињен је дана 02.10.2018.г. 
Записником је контатовано да су радови на изградњи анекса фискултурне сале, санација 

санитарних чворова у ОШ ,,Младост“, Врњци завршени по позицијама из предмера и 

предрачуна који је аставни део уговора и по пројектно техничкој документацији. 

Записник о коначном обрачуну сачињен је 17.10.2018.г. 

 

 

Прилог (5): 

1. Решење о именовању координатора и заменика координатора, бр.020-272/17 од 

22.12.2017.г. 

2. Решење о утврђивању накнаде, бр.400-2380/18 од 31.08.2018.г. 

3. Уговор, бр. 110-303/17 од 22.11.2017.г. 

4. Записник о примопредаји изведених радова од 02.10.2018.г. 

5. Записник о коначном обрачуну, бр.400-2953/18 од 01.11.2018.г. 

 

Достављено: 

1. Председнику општине; 

2. Одсеку за буџет и финансије; 

3. Архиви. 

 

 

КООРДИНАТОР НА ПРОЈЕКТУ 

Јелена Богојевић 

 

______________________________ 

ЗАМЕНИК КООРДИНАТОРА 

Игор Дрманац 

 

______________________________ 


