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МОДЕЛ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

Израда пројектно-техничке документације ради увођења унутрашњих гасних инсталација за 

потребе вртића „Пчелица“ на локацији Сењачка 46, ЈН 2022/22 

 

Закључен између: 

Наручиоца: 

Градска општина Савски венац, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша бр. 69, 

ПИБ 102759230, Матични број: 07031386, Број рачуна: 840-16640-66, Министарство финансија, 

Управа за трезор, коју заступа Милош Видовић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац 

и 

Понуђача: 

__________________________________________________________________________________ 

са седиштем у ____________________________, улица ___________________________________ 

ПИБ: _____________________________________ Матични број: ___________________________ 

Број рачуна: ______________________________ Назив банке: ____________________________, 

кога заступа ________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Давалац услуге), 

 

(у случају да понуду доставља Група понуђача:) 

Члан групе понуђача: 

______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а члана групе понуђача) са седиштем у 

____________________, улица ____________________________________________ бр. ______, ПИБ: 

____________________________, Матични број: _________________________, 

Члан групе понуђача: 

______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а члана групе понуђача) са седиштем у 

____________________, улица ____________________________________________ бр. ______, ПИБ: 

____________________________, Матични број: _________________________, 

 

(у случају да понуђач наступа са Подизвођачем:) 

Подизвођач: ______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а) са седиштем у ___________________________________, 

улица ____________________________________________ бр. ______, ПИБ: 

____________________________, Матични број: _________________________, 

 

ОСНОВ УГОВОРА: Одлука Председника ГО Савски венац о спровођењу поступка јавне набавке бр. 

I-03-06-7.262/2022 од 8.7.2022. године и Одлука Председника ГО Савски венац о додели уговора у 

поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.___/2022 од .______.2022. године 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, на основу члана 52 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

91/2019) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању  поступка јавне 

набавке, спровео поступак јавне набавке услуга 2022/22; 

− да је процењена вредност јавне набавке: _________ динара (попуњава Наручилац) 

− да је Јавни позив објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца; 

− да је у поступку јавне набавке достављено __________ понуда (попуњава Наручилац) 

− да је Понуђач доставио понуду од _________ (попуњава Наручилац), која у потпуности 

одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и 

саставни је део Уговора; 
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− да је Комисија за јавну набавку, у складу са чл. 145. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 91/2019) сачинила Извештај о поступку јавне набавке, а Председник 

Општине је у складу са чл. 146. Закона, донео Одлуку о додели уговора. 
 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет јавне набавке услуга израде пројектно-техничке 

документације ради увођења унутрашњих гасних инсталација за потребе вртића „Пчелица“на 

локацији Сењачка 46, у свему према техничкој спецификацији услуга и Понуди Даваоца услуга, 

број _______ од ______________ године, које чине саставни део овог уговора. 

 

Вредност уговора  

Члан 2. 

Вредност уговора износи ______________________ динара без ПДВ-а (словима: 

__________________________________) односно _____________________ динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима: _________________________________) (попуњава понуђач). 

Давалац услуге се обавезује да предметну услугу врши у складу са ценом исказаном у Обрасцу 

структуре цене. 

Уговорена цена је фиксна у периоду трајања уговора. 

 

Обавезе Даваоца услуга 

Члан 3. 

Давалац услуга се обавезује да предметну услугу из члана 1. Уговoра, изврши у количини, 

квалитету и у року како је дефинисано у Понуди Даваоца услуга. 

Давалац услуга се обавезује да након израде пројектно техничке документације, достави исту 

Наручиоцу у седишту Наручиоца, у уговореном облику и броју примерака. 

 

Члан 4. 

Давалац услуге се обавезује да у току израде документације, у свакој фази израде сарађује са 

Наручиоцем. 

Давалац услуге се обавезује да предметну услугу изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора. Давалац услуге је дужан да се придржава задатог рока под претњом 

последица због пропуштања. 

Давалац услуга се обавезује да услугу изврши по цени из члана 2. Уговора. 

Давалац услуге се обавезује да израду и достављање  документације у предвиђеном року  изврши 

на следећи начин: 

• у 6 (шест) примерка у папирном облику и 1 (један) примерак у електронском облику у 

седишту Градске општине Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, Београд, са назнаком 

Одељење за пројекте развоја, 

о чему сачињавају и потписују Записник о пријему техничке документације, као и да достави 

исправан рачун. 

Давалац услуге се обавезује да ће у року од 3 (три) до 5 (пет) дана отклонити евентуалне примедбе 

и сугестије од стране задуженог лица испред ГО Савски венац, без додатних потраживања. 

Уколико буде примедби на достављену Пројектно - техничку документацију од стране лица 

задуженог испред ГО Савски венац, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене или МУП-а Сектор за 

ванредне ситуације, Давалац услуге је дужан да отклони исту без додатних потраживања, у року 

који одреди Наручилац. 

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 
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- одреди Решењем лице које задужује за праћење реализације уговора, 

- пружа неопходне информације и расположива документа која су даваоцу услуге потребна 

за извршење услуге, 

- прегледа достављену документацију, даје примедбе или се саглашава са истом, 

- изврши плаћање по основу испостављеног исправног рачуна од стране Даваоца услуге. 

 

Начин плаћања 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Даваоцу услуге исплати уговорену цену из чл. 2 Уговора, на следећи 

начин: 

- I ФАЗА 70% од укупне вредности из члана 2. Уговора, након израде и достављања тражене 

документације, о чему уговарачи морају да сачине и потпишу Записник о пријему техничке 

документације, и испостављања исправног рачуна Даваоца услуге у року до 45 радних 

дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 68/2015,  113/2017, 91/2019, 44/2021 I 

44/2021 – др.закон,129/2021 и 130/2021 др.закон). 

- II ФАЗА 30% од укупне вредности из члана 2. Уговора, након добијања Локацијских услова 

и Решења од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и 

Сагласности МУП-а Сектор за ванредне ситуације, о чему уговарачи морају да сачине и 

потпишу Извештај о извршеној услузи, на основу испостављеног рачуна у року до 45 

радних дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. 

Исправан рачун подразумева да је Давалац услуга у рачуну навео број овог уговора, да је исти 

издат у складу са Понудом. Рачун мора бити парафиран од стране лица задуженог за праћење 

извршења уговора код Наручиоца и уз исти мора бити достављена пратећа документација, у 

супротном се сматра да се нису стекли сви услови за плаћање извршене обавезе. 

 

Праћење извршења уговора 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да посебним Решењем одреди лице које се задужује за праћење 

извршења овог уговoра и о томе обавештава овлашћено лице Даваоца услуга. 

Лице овлашћено за праћење извршења уговора: 

- стара се о благовременом почетку извршења предметне услуге,  

- парафира рачун који достави Давалац услуге, ако је сагласан са истим, 

- саставља Записник о пријему техничке документације и Извештај о извршеној услузи и 

потписује исте заједно са овлашћеним лицем Даваоца услуга уз достављени рачун на 

плаћање, 

- у случају примедби на квалитет извршене услуге, одмах сачињава рекламациони записник 

у коме даје примерен рок за отклањање примедби и исти потписује са представником 

понуђача; 

- у случају примедби на израђену пројектно-техничку документацију, одмах даје Даваоцу 

услуге писани налог за поступање по примедби и рок за поступање, 

- прати извршење по примедби и настале ситуације уноси у Извештај, нарочито ако је 

непоступање Даваоца услуга или непоступање у задатом року, проузроковало штету 

Наручиоцу. 

 

Средство финансијског обезбеђења 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да је средство обезбеђења извршења уговорених обавеза даваоца 

услуга, бланко соло меница, регистована у регистру Народне банке Србије, са меничним 

писмом/овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију 
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за добро извршење посла са роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за реализацију 

уговора коју је давалац услуга дужан да преда наручиоцу одмах по закључивању уговора. 

Истовремено са предајом бланко соло менице Даваоца услуге предаје Наручиоцу и копије картона 

с депонованим потписима овлашћених лица Даваоца услуге, као и овлашћење Наручиоцу да 

меницу може попунити у складу с уговором, како би се намирио у случају неиспуњења уговорних 

обавеза , и копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.  

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза наплати средство 

обезбеђења  за добро извршење посла. 

Након истека рока из става 1. овог члана, Наручилац  је дужан да на писмени захтев Даваоца 

услуге , врати меницу са меничним овлашћењем. 

 

Рок важења 

Члан 9. 

Уговор се закључује до извршења предметне услуге. 
Уговор може престати и раније услед утрошка средстава. 

 

Раскид уговора 

Члан 10. 

Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза и рокова, 

који свака од уговорних старана може дати у писаној форми. 

Уговор престаје да важи једностраним раскидом, нарочито када Давалац услуга: 

• не испуњава предметну обавезу или због немарног испуњења предмета уговора ; 

• услед непоштовања рокова из Понуде; 

• услед непоштовања рокова из рекламационог записника и налога за поступање по 

примедбама; 

• ако Наручилац претрпи штету услед направилног и несавесаног рада Даваоца услуга и  

• других оправданих разлога. 

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана  од 

дана пријема писменог обавештења о раскиду. 

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду, уговор се сматра раскинутим по 

истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласној табли ГО Савски венац 

у Београду. 

Уговор може бити раскинут и у складу са чл. 163. Закона о јавним набавкама. 

 

Измене и допуне уговора 

Члан 11. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен  применом одредаба из члана 155 Закона о јавном 

набавкама. 

 

Завршне одредбе 

Члан 11. 

У случају непредвиђених ситуација, које нису регулисане овим уговором примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране ће споразумно решавати сва питања која настану у току реализације уговора, у 

супротном ,за случају спора,утврђује се  надлежност  Привредног  суда у Београду.  

 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерка од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну. 


