РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
општине Параћин
Управа за инвестиције и одрживи развој
Дана: 10.03.2022.год.
Параћин
Предмет: Захтев за достављање понуда за НЕ ЗЈН бр. 3/2022 - Набавка услуге обука на основу чл.
27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019) по партијама и то:
Партија 1 – Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом на опасности у
својству пешака и бициклиста;
Партија 2 – Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју општине Параћин – школска
смотра и општинска смотра;
Партија 3 – Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара ( медицинских радника) о
значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу – Едукација у циљу подизања
процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове правилне употребе;
Партија 4 – Припрема локалног управљача пута за успостављање система ревизије и провере
безбедности пута (програми обуке и сл.).
Поштовани,
Позивамо Вас да за Наручиоца Управу за инвестиције и одрживи развој, доставите најкасније до
16.03.2022. године до 11:00 часова, понуду за Набавку услуге обука, по партијама:
Партија 1 – Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом на опасности у својству
пешака и бициклиста.
Партија 2 – Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју општине Параћин – школска
смотра и општинска смотра.
Партија 3 – Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара ( медицинских радника) о
значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу – Едукација у циљу подизања
процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове правилне употребе.
Партија 4 – Припрема локалног управљача пута за успостављање система ревизије и провере
безбедности пута (програми обуке и сл.)
у складу са чл. 27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до
којих се закон не примењује.
Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да доставите
попуњене и скениране на е-маил: investicijeparacin@gmail.com или непосредно у згради Управе за
инвестиције и одрживи развој, у улици Владике Николаја Велимировића бр. 1, улаз 2, канцеларија
3, уз обавезно навођење назива набавке или поштом на адресу: Управа за инвестиције и одрживи
развој, ул. Томе Живановићa бр.10., 35250 Параћин, Радна група за јавне набавке
Понуда мора да садржи:
- Попуњен Образац Структуре цена
- Попуњен и потписан Модел уговора

Прилог 2.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1.1.

Техничка спецификација

Услуге које су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама
("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке општине
Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.године, јер се ради о услугама чија је вредност испод
прагова до којих се Закон о јавним набавкама не примењује.
Предвиђене услуге је неопходно набавити у складу са Програмом Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин за 2022. годину.
Партија 1 – Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом на опасности у
својству пешака и бициклиста.
Потребно је да привредни субјект изврши едукацију лица из категорије 65+ са подручја општине
Параћин. Едукација треба да траје најмање 45 минута. Едукација треба да обухвати кључне
лекције за безбедно учешће у саобраћају. Привредни субјект се обавезује да изврши анализу
страдања лица из наведених категорија за подручје општине Параћин. У анализи треба користити
податке из базе података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за период 20152020. године. Лицима која буду похађала обуку потребно је јасно предочити локације у општини
Параћин на којима су лица страдала у саобраћајним незгодама, па основу тога дати им стручне
смерница како да се овавке незгоде избегавају. Посебан сегмент треба да обухвати давање савета
у вези са коришћењем јавног превоза, коришћењем система заштите у возилу за возача и путнике,
начина преласка коловоза на приоритетним и фреквентнијим путевима, начина понаша у својству
бициклисте и др.
Привредни субјект се обавезује да припреми одговарајућу презентацију са прилозима које ће
презентовати током вршења обуке.
УСЛОВИ за Привредног субјекта
•

Обуку треба да реализује дипломирани саобраћајни инжењер који поседује лиценцу 370
или 470 Инжењерске коморе Србије са најмање 5 година искуства из области безбедности
саобраћаја на путевима.

Доказ: Фотокопију личне лиценце Инжењерске коморе Србије или фотокопију решења надлежног
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, оверену потписом имаоца лиценце.
•

Потребно је да је Привредни субјект у претходних 5 година реализовао најмање једну
обуку из области безбедности саобраћаја на путевима.

Доказ: Фотокопија уговора или рачуна

Партија 2 – Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју општине Параћин –
школска смотра и општинска смотра.
ЗАДАТАК Привредног субјекта
Потребно је да Привредни субјект изврши набавку медаља, пехара и пиши бриши табли и на
истим изврши услугу штампања као и да изврши услугу штампања плаката и захвалница, а све у
складу са датом техничком спецификацијом

Ред.
бр.
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

ОПИС ПОЗИЦИЈА
Набавка медаља ,,златних''
Ø5 цм. Предња страна лого
,,Пажљивка'' са лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка медаља ,,сребрних'' Ø5 цм. Предња страна лого
,,Пажљивка'' са лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење. У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка медаља ,,бронзаних'' Ø5 цм. Предња страна лого
,,Пажљивка'', са лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка пехара висине 32 цм, Ø14 цм. са постољем
Постоље са штампом: I место Пажљивкова смотра 2022
Параћин, општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка пехара , висине 28 цм, Ø12 цм. са постољем
Постоље са штампом: II место Пажљивкова смотра 2022
Параћин, општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка пехара висине 25 цм, Ø10 цм. са постољем
Постоље са штампом: III место Пажљивкова смотра 2022
Параћин, општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка плакета висине 12 цм, са постољем.
Текст на плакети: Учешће на такмичењу ,,Пажљивкова смотра
2022'' Параћин, општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка захвалница димензије формата хамер паприра

Јед.
мера

Количина

комад

12

Комад

12

Комад

12

Комада

3

Комада

3

Комада

3

Комада

9

Комада

10

9.

(чвршћег) А4 са штампом: Захвалница за учешће на такмичењу
Пажљивкова смотра 2022 Параћин, општинско такмичење .Лого
општине параћин и ,,Пажљивка''.
Оставити место за упис имена и презимена ученика.
У цену улази сав рад и материјал са испоруком.
Набавка LED пиши- бриши табли за цртање ,минималних
димензија 8’’ (228x145x5mm) са припадајућим батеријама и
оловкама.

Комада
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Партија 3 – Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара ( медицинских радника) о
значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу – Едукација у циљу подизања
процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове правилне употребе.
ЗАДАТАК Привредног субјекта
Потребно је да Привредни субјект изврши едукацију родитеља и старатеља за правилну употребу
дечијих аутоседишта у виду семинара чији садржај мора садржаи теоретски и практични део.
Ред
бр

Опис

Количина

Јединица мере

1

Едукација родитеља и старатеља
за правилну
употребу дечјих аутоседишта. Едукација у циљу
подизања процента коришћења сигурносних седишта
за децу и њихове правилне употребе.
Понуђач је дужан да спроведе активности усмерене
на едукацију о коришћењу заштитних система за децу.
Неопходно је организовати
семинаре на којима ће се вршити обука. Понуђач ће
извршити обуке на територији насеља Параћин.
Наручилац предлаже локације одржавања и
обезбеђује неопходан простор и опрему. Изводиће се
семинар (едукација) која се врши приликом поделе
дечијих аутоседишта.
Програм семинара (едукације) садржи:
а. Теоријски део
б. Практично/показни део.
Плаћање по одржаном семинару (обуци).
Уз рачун се прилаже извештај који описно садржи
активности обављене у договореном термину.

2

Семинар

УСЛОВИ за Привредног субјекта
Потребно је да је Привредни субјект у претходне 2 ( две) године реализовао најмање 3 обуке
правилне употребе дечијих аутоседишта.
Доказ: Фотокопије уговора или рачуна

Партија 4 – Припрема локалног управљача пута за успостављање система ревизије и провере
безбедности пута (програми обуке и сл.)
ЗАДАТАК Привредног субјекта
Привредни субјект се обавезује да изврши обуку представника управљача пута са подручја
општине Параћин. Обука треба да траје најмање 4 сата и треба садржи теоријске и практичне
примере у вези са спровођењем процедура за вршење провере и ревизије безбедности путева са
аспекта безбедности саобраћаја.
Теоријски део треба да обухвати законске и подзаконске основе којима се управљач пута
обавезује да спроводи наведене алате за унапређење безбедности саобраћаја, као и предвиђене
санкције уколико исте не изврши. Привредни субјект који врши обуку се обавезује да пристуним
лицима прикаже начин израде пројектног задатка за спровођење поступка јавне набавке и да их
упозна са свим потребним елементима који су неопходни за покретање наведеног поступка.
Практични део обуке треба да садржи приказ примера извештаја о извршеној провери
безбедности путева које је Привредни субјект у претходном периоду реализовао. Сва пристуна
лица на обуци морају детаљно бити упозната са садржајем извештаја и о свим неопходним
сегментима који се морају пратити од стране управљача пута. Посебан сегмент обуке треба да
обухвати одредбе Правилника о начину спровођења провере и ревизије безбедности путева.
Привредни субјект се обавезује да пристуним лицима јасно презентује начин коришћења података
из извештаја о извршеној провери и ревизији безбедности саобраћаја на путевима који су од
значаја за управљача пута.
Привредни субјект се обавезује да припреми одговарајућу презентацију са прилозима које ће
презентовати током вршења обуке.
УСЛОВИ за Привредног субјекта
Обуку треба да реализује следећи тим;
•

Најмање један дипломирани саобраћајни инжењер са најмање 5 година искуства из
области безбедности саобраћаја на путевима који поседује лиценцу 370 или 470
Инжењерске коморе Србије који је учествовао у тиму за спровођење провере или ревизије
безбедности путева или дубинске анализе саобраћајних незгода.

Доказ: Доказ: Фотокопију личне лиценце Инжењерске коморе Србије или фотокопију решења
надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, оверену потписом
имаоца лиценце
•

Потребно је да је Привредни субјект у претходних 5 (пет) година реализовао најмање једну
проверу или ревизију безбедности путева за јавног или секторског Наручиоца у Републици
Србији.
Доказ: Фотокопија уговора или рачуна

1.2.Квалитет пружених услуга
(важи за све партије)
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Привреди субјект је дужан да услуге које је предмет ове јавне набавке, пружи квалитетно у складу
са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком и у складу са свим
важећим законским прописима који регулишу ову област, гарантује да ће услуге имати она
својства каква су предвиђена јавном набавком у складу са понудом и траженом спецификацијом.
1.3.

Рок на који је закључује уговор

Партија 1 – Привредни субјектје у обавези да предметне услуге изврше у току прве половине
године у року од 10 дана дана од дана пријема писаног налога овлашћеног представника
Наручиоца.
Партија 2 - Привредни субјект је у обавези да предметне услуге изврши у року од 5 дана од дана
закључења уговора.
Партија 3 - Привредни субјект је у обавези да предметне услуге пружи у року од 10 дана од дана
добијања писаног налога овлашћеног представника Наручиоца.
Партија 4 - Привредни субјекти су у обавези да предметне услуге изврше у току прве половине
године у року од 10 дана дана од дана пријема писаног налога овлашћеног представника
Наручиоца.
1.4. Место пружања услуга
Место пружања предметних услуга вршиће се на територији општине Параћин.
1.5 Рок важења понуде
(важи за све партије)
Рок важења понуде не може бити краћи од 15 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуда, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
Привредног субјекта продужење рока важења понуде.
Привредни субјект који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 1 – Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом на опасности у
својству пешака и бициклиста
Ред
бр
1

Опис

1

Количина Цена без ПДВ-а
2

3

Услуга пружања едукација старих лица у
саобраћају „65+''

1

4

Упутство како попунити образац структуре цена:

-

У колону 4 уписати цену без ПДВ-а за предметне услуге
У колону 5 уписати цену са ПДВ-ом за предметне услуге

За Привредног субјекта

датум: _____________2022.год.

_________________________

Цена са ПДВ-ом
5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 2 – Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју општине Параћин –
школска смотра и општинска смотра
Ре
д.б
р.
1
1.

2.

3

4.

5.

Количина

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Јед.
мера

Јед. цена без
ПДВ-а по ЈМ

Укупна цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

6

комад

12

Комад

12

Комад

12

Комада

3

Комада

3

Набавка медаља ,,златних'' Ø5 цм.
Предња страна лого ,,Пажљивка'' са
лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова
смотра 2022 Параћин, општинско
такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка медаља ,,сребрних'' Ø5 цм.
Предња страна лого ,,Пажљивка'' са
лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова
смотра 2022 Параћин, општинско
такмичење. У цену улази сав рад и
материјал са испоруком.
Набавка медаља ,,бронзаних'' Ø5 цм.
Предња страна лого ,,Пажљивка'' , са
лентом.
Полеђина са штампом: Пажљивкова
смотра 2022 Параћин, општинско
такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка пехара висине 32 цм, Ø14 цм.
са постољем
Постоље са штампом: I место
Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка пехара , висине 28 цм, Ø12 цм.

6.

7.

8.

9.

са постољем
Постоље са штампом: II место
Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка пехара висине 25 цм, Ø10 цм.
са постољем
Постоље са штампом: III место
Пажљивкова смотра 2022 Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка плакета висине 12 цм, са
постољем.
Текст на плакети: Учешће на такмичењу
,,Пажљивкова смотра 2022'' Параћин,
општинско такмичење.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка
захвалница
димензије
формата хамер паприра (чвршћег) А4 .
Са штампом: Захвалница за учешће на
такмичењу Пажљивкова смотра 2022
Параћин, општинско такмичење .Лого
општине параћин и ,,Пажљивка''.
Оставити место за упис имена и
презимена ученика.
У цену улази сав рад и материјал са
испоруком.
Набавка LED пиши- бриши табли за
цртање ,минималних димензија 8’’
(228x145x5mm)
са
припадајућим
батеријама и оловкама.

Комада

3

Комада

9

Комада

10

Комада

6

10.
УКУПНО без ПДВ-а:
11.
ПДВ:
12.
УКУПНО са ПДВ-ом

Упутство како попунити образац структуре цена:
-

У колону 4 уписати једничну цену по јединици мере без ПДВ-а за
У колону 5 уписати укупну цену са ПДВ-ом
У реду 10 ''УКУПНО без ПДВ-а'' уписати укупан износе цена без ПДВ-а
У реду 11 ''ПДВ'' уписати износ ПДВ-а
У реду 12 ''УКУПНО са ПДВ-ом'' уписати укупан износ цена са ПДВ-ом

За Привредног субјекта

датум: ___________2022.год.

________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 3 – Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара ( медицинских радника) о
значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу – Едукација у циљу подизања
процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове правилне употребе.

Ред
бр

Опис

Количина

Јединица
мере

Јединична
цена без
ПДВ-а по
јединици
мере

1

2

3

4

5

2

Семинар

1

Едукација
родитеља
и
старатеља
за правилну
употребу дечјих аутоседишта.
Едукација у циљу подизања
процента
коришћења
сигурносних седишта за децу и
њихове правилне употребе.
Понуђач је дужан да спроведе
активности
усмерене
на
едукацију
о
коришћењу
заштитних система за децу.
Неопходно је организовати
семинаре на којима ће се
вршити обука. Привредни
субјект ће извршити обуке на
територији насеља Параћин.
Наручилац предлаже локације
одржавања
и
обезбеђује
неопходан простор и опрему.
Изводиће
се
семинар
(едукација) која се врши
приликом
поделе
дечијих
аутоседишта.
Програм семинара (едукације)
садржи:
а. Теоријски део
б. Практично/показни део.
Плаћање
по
одржаном
семинару (обуци).

Укупна цена
без ПДВ-а

6

Уз рачун се прилаже извештај
који описно садржи активности
обављене
у
договореном
термину
2

УКУПНО без ПДВ-а:

3

ПДВ:

4

УКУПНО са ПДВ-ом:

Упутство како попунити образац структуре цена:
-

У колону 4 уписати једничну цену по јединици мере без ПДВ-а за
У колону 5 уписати укупну цену са ПДВ-ом
У реду 2 ''УКУПНО без ПДВ-а'' уписати укупан износе цена без ПДВ-а
У реду 3 ''ПДВ'' уписати износ ПДВ-а
У реду 4 ''УКУПНО са ПДВ-ом'' уписати укупан износ цена са ПДВ-ом

За Привредног субјекта

датум: ____________2022.год.

________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 4 – Припрема локалног управљача пута за успостављање система ревизије и провере
безбедности пута (програми обуке и сл.)
Ред
бр
1

Опис

1

Количина Цена без ПДВ-а
2

3

Услуга пружања обуке локалног
управљача пута за успостављање
система ревизије и провере
безбедности пута

1

4

Упутство како попунити образац структуре цена:

-

У колону 4 уписати цену без ПДВ-а за предметне услуге
У колону 5 уписати цену са ПДВ-ом за предметне услуге

За Привредног субјекта

датум: ____________2022.год.

________________________

Цена са ПДВ-ом
5

МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 1 – Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом на опасности у
својству пешака и бициклиста
Закључен између:
1. Управе за инвестиције и одрживи развој, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановића бр.
10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа Начелница Сања Поповић
дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. __________________________, из _________________, ул._______________________, бр. ______,
ПИБ:__________________,
матични
број:
___________________,
Број
рачуна:
_______________________
Назив
банке:________________________,
Телефон:___________________
Телефакс:
______________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту: Извршилац услуга)
Преамбула
Члан 1.
Уговорне стране констатују да:
- је Наручилац Захтевом за покретање поступка набавке на који се Закон не примењује покренуо
поступак бр. 3/2022, у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”,бр.91/2019),
- је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда доделио уговор о набавци Извршиоцу
услуга као најповољнијем Привредном субјекту;
- су средства за набавку предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2022. годину.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге Едукација старих лица у саобраћају „65+“ са посебним освртом
на опасности у својству пешака и бициклиста у складу са понудом Извршиоца услуга број
_________ од ________2022. године, која чини саставни део Уговора.
Вредност уговора и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају укупно понуђену цену коју је Извршилац понудио приликом

конкурисања за додељивање овог уговора и која за извршење предметних услуга износи
______________ динара (без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом _____________динара.
Уговорена цена за предвиђене услуге је фиксна и не може се мењати.
Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је
Наручилац примио отпремницу и рачун или други документ за плаћање од Извршиоца услуга који
је испунио своју уговорну обавезу и не може да буде дужи од рока које је предвиђен Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019).
Рачун мора бити регистрован у складу са важећим Правилником којим се дефинише ова област.
Уз рачун се прилаже Извештај који описно садржи активности обављене у договореном термину.
Подизвођач
Члан 4.
Извођач,
ће
део
услуга
извршити
преко
подизвођача
____________________________________________, са седиштем ______________________ у улици
_______________________ бр._______, ПИБ __________________, матични број ________________,
текући рачун број __________________, отворен код пословне банке _____________________, број
телефона _______________________________ кога заступа ____________________ (функција)
__________________________________ (име и презиме).
Извођач
намерава
да
извршење
дела
уговора
повери
подизвођачу
___________________________,
односно
део
уговора
који
се
односи
на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у
износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
учешће подизвођача.
Заједничка понуда
Члан 5.
На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку
предметне
јавне
набавке
измећу:__________________________
са
седиштем
у
_________________, у улици ______________________ бр.____, и ___________________________
са седиштем у _________________, у улици ______________________ бр.____,
и
__________________________
са
седиштем
у
_________________,
у
улици
______________________ бр.___.
Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач:
____________________________________
и
заједнички
пуномоћник
__________________________који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.
Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење
уговора о јавној набавци.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 3. овог Уговора, по испостављеном рачуну, односно другом захтеву за плаћање од
Извршиоца услуга који је испунио своју уговорену обавезу и извештају који описно садржи
активности обављене у договореном термину.
Обавезе Извршиоца услуга
Члан 7.
Извршилац је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке (детаљно описане у Техничкој
спецификацији), изврши благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим
пословним обичајима и пословном етиком, техничком спецификацијом и у складу са свим
важећим законским прописима који регулишу ову област.
У случају неадекватно извршених и пружених услуга, Наручилац задржава право да о томе
обавести Извршиоца, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 дана, од дана
пријема обавештења.
Члан 8.
Предметне услуге биће извршене у току прве половине године, а крајњи рок за њихово извршење
је 10 дана по добијању писаног налога Овлашћеног представника Наручиоца.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе у предвиђеном року, а под условом да, до кашњења
није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора. Наплату уговорне казне
Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца добара, умањењем износа
рачуна.
Члан 9.
Рок за извршење услуга, може се продужити на захтев Извршиоца:
− у случају прекида извршења уговора који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извршиоца услуга тј. у случају дејства више силе (Извршилац мора да докаже дејство више силе),
- у случају прекида извршења уговора изазваном актом надлежног органа, за који није одговоран
Извршилац.
Захтев за продужење рока извршења услуга, подноси се у писаној форми Наручиоцу у року од 1
дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за извршење услуга.

Члан 10.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних
обавеза које је настало у случају више силе после закључења уговора. Страна која је погођена
вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах
(факсом, маилом...) обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе,
односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање околности из
овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања
таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Члан 11.
Уговор са закључује за набавку предвиђених услуга до извршења истих.
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони
недостатке у извршењу уговорених обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који
регулишу област из које је предмет јавне набавке, о чему писаним путем обавештава Извршиоца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све међусобне неспоразуме решавају првенствено споразумно, а
на све оно што није дефинисано уговором непосредно се примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и другим важећим прописима Републике Србије
који регулишу ову област.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга.

Наручилац
Управа за инвестиције
и одрживи развој
____________________________
Начелница Сања Поповић дипл.инж.грађ

Извршилац услуга
_____________________________
_____________________________
_____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 2 – Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју општине Параћин –
школска смотра и општинска смотра
Закључен између:
1. Управе за инвестиције и одрживи развој, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановића бр.
10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа Начелница Сања Поповић
дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. __________________________, из _________________, ул._______________________, бр. ______,
ПИБ:__________________,
матични
број:
___________________,
Број
рачуна:
_______________________
Назив
банке:________________________,
Телефон:___________________
Телефакс:
______________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту: Извршилац услуга)
Преамбула
Члан 1.
Уговорне стране констатују да:
- је Наручилац Захтевом за покретање поступка набавке на који се Закон не примењује покренуо
поступак бр. 3/2022, у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”,бр.91/2019),
- је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда доделио уговор о набавци Извршиоцу
услуга као најповољнијем Привредном субјекту;
- су средства за набавку предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2022. годину.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ на подручју
општине Параћин – школска смотра и општинска смотра у складу са понудом Извршиоца услуга
број _________ од ________2022. године, која чини саставни део Уговора.
Вредност уговора и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају укупно понуђену цену коју је Извршилац понудио приликом

конкурисања за додељивање овог уговора и која за извршење предметних услуга износи
______________ динара (без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом _____________динара.
Уговорена цена за предвиђене услуге је фиксна и не може се мењати.
Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је
Наручилац примио отпремницу и рачун или други документ за плаћање од Извршиоца услуга који
је испунио своју уговорну обавезу и не може да буде дужи од рока које је предвиђен Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019).
Рачун мора бити регистрован у складу са важећим Правилником којим се дефинише ова област.
Подизвођач
Члан 4.
Извођач,
ће
део
услуга
извршити
преко
подизвођача
____________________________________________, са седиштем ______________________ у улици
_______________________ бр._______, ПИБ __________________, матични број ________________,
текући рачун број __________________, отворен код пословне банке _____________________, број
телефона _______________________________ кога заступа ____________________ (функција)
__________________________________ (име и презиме).
Извођач
намерава
да
извршење
дела
уговора
повери
подизвођачу
___________________________,
односно
део
уговора
који
се
односи
на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у
износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
учешће подизвођача.
Заједничка понуда
Члан 5.
На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку
предметне
јавне
набавке
измећу:__________________________
са
седиштем
у
_________________, у улици ______________________ бр.____, и ___________________________
са седиштем у _________________, у улици ______________________ бр.____,
и
__________________________
са
седиштем
у
_________________,
у
улици
______________________ бр.___.
Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач:
____________________________________
и
заједнички
пуномоћник
__________________________који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.

Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење
уговора о јавној набавци.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 3. овог Уговора, по испостављеном рачуну, односно другом захтеву за плаћање од
Извршиоца услуга који је испунио своју уговорену обавезу.
Обавезе Извршиоца услуга
Члан 7.
Извршилац је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке (детаљно описане у Техничкој
спецификацији), изврши благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим
пословним обичајима и пословном етиком, техничком спецификацијом и у складу са свим
важећим законским прописима који регулишу ову област.
У случају неадекватно извршених и пружених услуга, Наручилац задржава право да о томе
обавести Извршиоца, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 дана, од дана
пријема обавештења.
Члан 8.
Привредни субјект је у обавези да предметне услуге изврши у року од 5 дана од дана закључења
уговора.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе у предвиђеном року, а под условом да, до кашњења
није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора. Наплату уговорне казне
Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца добара, умањењем износа
рачуна.
Члан 9.
Рок за извршење услуга, може се продужити на захтев Извршиоца:
− у случају прекида извршења уговора који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извршиоца услуга тј. у случају дејства више силе (Извршилац мора да докаже дејство више силе),
- у случају прекида извршења уговора изазваном актом надлежног органа, за који није одговоран
Извршилац.
Захтев за продужење рока извршења услуга, подноси се у писаној форми Наручиоцу у року од 1
дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за извршење услуга.
Члан 10.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних

обавеза које је настало у случају више силе после закључења уговора. Страна која је погођена
вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах
(факсом, маилом...) обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе,
односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање околности из
овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања
таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Члан 11.
Уговор са закључује за набавку предвиђених услуга до извршења истих.
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони
недостатке у извршењу уговорених обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који
регулишу област из које је предмет јавне набавке, о чему писаним путем обавештава Извршиоца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све међусобне неспоразуме решавају првенствено споразумно, а
на све оно што није дефинисано уговором непосредно се примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и другим важећим прописима Републике Србије
који регулишу ову област.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга.

Наручилац
Управа за инвестиције
и одрживи развој
____________________________
Начелница Сања Поповић дипл.инж.грађ

Извршилац услуга
_____________________________
_____________________________
_____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 3 – Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара ( медицинских радника) о
значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу – Едукација у циљу подизања
процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове правилне употребе.
Закључен између:
1. Управе за инвестиције и одрживи развој, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановића бр.
10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа Начелница Сања Поповић
дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. __________________________, из _________________, ул._______________________, бр. ______,
ПИБ:__________________,
матични
број:
___________________,
Број
рачуна:
_______________________
Назив
банке:________________________,
Телефон:___________________
Телефакс:
______________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту: Извршилац услуга)
Преамбула
Члан 1.
Уговорне стране констатују да:
- је Наручилац Захтевом за покретање поступка набавке на који се Закон не примењује покренуо
поступак бр. 3/2022, у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”,бр.91/2019),
- је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда доделио уговор о набавци Извршиоцу
услуга као најповољнијем Привредном субјекту;
- су средства за набавку предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2022. годину.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге Едукација родитеља, старатеља и патронажних сестара (
медицинских радника) о значају правилне употребе дечијих заштитних система у возилу –
Едукација у циљу подизања процента коришћења сигурносних седишта за децу и њихове
правилне употребе.
у складу са понудом Извршиоца услуга број _________ од ________2022. године, која чини
саставни део Уговора.

Вредност уговора и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају укупно понуђену цену коју је Извршилац понудио приликом
конкурисања за додељивање овог уговора и која за извршење предметних услуга износи
______________ динара (без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом _____________динара.
Уговорена цена за предвиђене услуге је фиксна и не може се мењати.
Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је
Наручилац примио отпремницу и рачун или други документ за плаћање од Извршиоца услуга који
је испунио своју уговорну обавезу и не може да буде дужи од рока које је предвиђен Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019).
Рачун мора бити регистрован у складу са важећим Правилником којим се дефинише ова област.
Уз рачун се прилаже Извештај који описно садржи активности обављене у договореном термину.
Подизвођач
Члан 4.
Извођач,
ће
део
услуга
извршити
преко
подизвођача
____________________________________________, са седиштем ______________________ у улици
_______________________ бр._______, ПИБ __________________, матични број ________________,
текући рачун број __________________, отворен код пословне банке _____________________, број
телефона _______________________________ кога заступа ____________________ (функција)
__________________________________ (име и презиме).
Извођач
намерава
да
извршење
дела
уговора
повери
подизвођачу
___________________________,
односно
део
уговора
који
се
односи
на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у
износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
учешће подизвођача.
Заједничка понуда
Члан 5.
На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку
предметне
јавне
набавке
измећу:__________________________
са
седиштем
у
_________________, у улици ______________________ бр.____, и ___________________________
са седиштем у _________________, у улици ______________________ бр.____,
и

__________________________
са
седиштем
у
_________________,
у
улици
______________________ бр.___.
Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач:
____________________________________
и
заједнички
пуномоћник
__________________________који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.
Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење
уговора о јавној набавци.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 3. овог Уговора, по испостављеном рачуну односно другом захтеву за плаћање од
Извршиоца услуга који је испунио своју уговорену обавезу и извештају који описно садржи
активности обављене у договореном термину.
Обавезе Извршиоца услуга
Члан 7.
Извршилац је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке (детаљно описане у Техничкој
спецификацији), изврши благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим
пословним обичајима и пословном етиком, техничком спецификацијом и у складу са свим
важећим законским прописима који регулишу ову област.
У случају неадекватно извршених и пружених услуга, Наручилац задржава право да о томе
обавести Извршиоца, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 дана, од дана
пријема обавештења.
Члан 8.
Привредни субјект је у обавези да предметне услуге пружи у року од 10 дана од дана добијања
писаног налога овлашћеног представника Наручиоца.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе у предвиђеном року, а под условом да, до кашњења
није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора. Наплату уговорне казне
Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца добара, умањењем износа
рачуна.
Члан 9.
Рок за извршење услуга, може се продужити на захтев Извршиоца:
− у случају прекида извршења уговора који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извршиоца услуга тј. у случају дејства више силе (Извршилац мора да докаже дејство више силе),
- у случају прекида извршења уговора изазваном актом надлежног органа, за који није одговоран

Извршилац.
Захтев за продужење рока извршења услуга, подноси се у писаној форми Наручиоцу у року од 1
дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за извршење услуга.
Члан 10.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних
обавеза које је настало у случају више силе после закључења уговора. Страна која је погођена
вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах
(факсом, маилом...) обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе,
односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање околности из
овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања
таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Члан 11.
Уговор са закључује за набавку предвиђених услуга до извршења истих.
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони
недостатке у извршењу уговорених обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који
регулишу област из које је предмет јавне набавке, о чему писаним путем обавештава Извршиоца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све међусобне неспоразуме решавају првенствено споразумно, а
на све оно што није дефинисано уговором непосредно се примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и другим важећим прописима Републике Србије
који регулишу ову област.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга.

Наручилац
Управа за инвестиције
и одрживи развој
____________________________
Начелница Сања Поповић дипл.инж.грађ

Извршилац услуга
_____________________________
_____________________________
_____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка услуге обука
НЕ ЗЈН 3/2022
Партија 4 – Припрема локалног управљача пута за успостављање система ревизије и провере
безбедности пута (програми обуке и сл.)
Закључен између:
1. Управе за инвестиције и одрживи развој, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановића бр.
10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа Начелница Сања Поповић
дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. __________________________, из _________________, ул._______________________, бр. ______,
ПИБ:__________________,
матични
број:
___________________,
Број
рачуна:
_______________________
Назив
банке:________________________,
Телефон:___________________
Телефакс:
______________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту: Извршилац услуга)
Преамбула
Члан 1.
Уговорне стране констатују да:
- је Наручилац Захтевом за покретање поступка набавке на који се Закон не примењује покренуо
поступак бр. 3/2022, у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”,бр.91/2019),
- је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда доделио уговор о набавци Извршиоцу
услуга као најповољнијем Привредном субјекту;
- су средства за набавку предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2022. годину.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге Припрема локалног управљача пута за успостављање система
ревизије и провере безбедности пута (програми обуке и сл.)
у складу са понудом Извршиоца услуга број _________ од ________2022. године, која чини
саставни део Уговора.

Вредност уговора и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају укупно понуђену цену коју је Извршилац понудио приликом
конкурисања за додељивање овог уговора и која за извршење предметних услуга износи
______________ динара (без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом _____________динара.
Уговорена цена за предвиђене услуге је фиксна и не може се мењати.
Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је
Наручилац примио отпремницу и рачун или други документ за плаћање од Извршиоца услуга који
је испунио своју уговорну обавезу и не може да буде дужи од рока које је предвиђен Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019).
Рачун мора бити регистрован у складу са важећим Правилником којим се дефинише ова област.
Подизвођач
Члан 4.
Извођач,
ће
део
услуга
извршити
преко
подизвођача
____________________________________________, са седиштем ______________________ у улици
_______________________ бр._______, ПИБ __________________, матични број ________________,
текући рачун број __________________, отворен код пословне банке _____________________, број
телефона _______________________________ кога заступа ____________________ (функција)
__________________________________ (име и презиме).
Извођач
намерава
да
извршење
дела
уговора
повери
подизвођачу
___________________________,
односно
део
уговора
који
се
односи
на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у
износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на
учешће подизвођача.
Заједничка понуда
Члан 5.
На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку
предметне
јавне
набавке
измећу:__________________________
са
седиштем
у
_________________, у улици ______________________ бр.____, и ___________________________
са седиштем у _________________, у улици ______________________ бр.____,
и
__________________________
са
седиштем
у
_________________,
у
улици
______________________ бр.___.

Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач:
____________________________________
и
заједнички
пуномоћник
__________________________који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.
Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење
уговора о јавној набавци.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 3. овог Уговора, по испостављеном рачуну, односно другом захтеву за плаћање
од Извршиоца услуга који је испунио своју уговорену обавезу.
Обавезе Извршиоца услуга
Члан 7.
Извршилац је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке (детаљно описане у Техничкој
спецификацији), изврши благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим
пословним обичајима и пословном етиком, техничком спецификацијом и у складу са свим
важећим законским прописима који регулишу ову област.
У случају неадекватно извршених и пружених услуга, Наручилац задржава право да о томе
обавести Извршиоца, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 дана, од дана
пријема обавештења.
Члан 8.
Предметне услуге биће извршене у току прве половине године, а крајњи рок за њихово извршење
је 10 дана по добијању писаног налога Овлашћеног представника Наручиоца.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе у предвиђеном року, а под условом да, до кашњења
није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора. Наплату уговорне казне
Наручилац ће извршити без претходног пристанка Испоручиоца добара, умањењем износа
рачуна.
Члан 9.
Рок за извршење услуга, може се продужити на захтев Извршиоца:
− у случају прекида извршења уговора који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извршиоца услуга тј. у случају дејства више силе (Извршилац мора да докаже дејство више силе),
- у случају прекида извршења уговора изазваном актом надлежног органа, за који није одговоран
Извршилац.
Захтев за продужење рока извршења услуга, подноси се у писаној форми Наручиоцу у року од 1

дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за извршење услуга.
Члан 10.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних
обавеза које је настало у случају више силе после закључења уговора. Страна која је погођена
вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах
(факсом, маилом...) обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе,
односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање околности из
овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања
таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Члан 11.
Уговор са закључује за набавку предвиђених услуга до извршења истих.
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони
недостатке у извршењу уговорених обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који
регулишу област из које је предмет јавне набавке, о чему писаним путем обавештава Извршиоца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све међусобне неспоразуме решавају првенствено споразумно, а
на све оно што није дефинисано уговором непосредно се примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и другим важећим прописима Републике Србије
који регулишу ову област.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга.

Наручилац
Управа за инвестиције
и одрживи развој
____________________________
Начелница Сања Поповић дипл.инж.грађ

Извршилац услуга
_____________________________
_____________________________
_____________________________

