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УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НАД  

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

 JН број 2/2022 

  

 

закључен у Параћину, дана 25.03.2022.године између: 

 

1. Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, са седиштем 

у Параћину, ул. Томе Живановић бр. 10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога 

заступа Начелница управе Маја Танић, мастер економиста  (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2. ДОО "Маратон" из Ћуприје, ул. Лоле Рибара бр.36., ПИБ - 101528493, матични број - 

071631189, кога заступа Зоран Антонијевић,  директор, у даљем тексту (ИЗВРШИЛАЦ услуге) 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи-одржавању 

прилазних (некатегорисаних) путева у МЗ, на територији Општине Параћин, а на основу 

спроведеног отвореног поступка јавне набавке, објављеног позива на сајту Општине Параћин, 

www.paracin.rs, Порталу јавних набавки, по Одлуци бр.2, заведене под бројем 404-7-2/2022-VII-01 

од 21.02.2022. године (у даљем тексту: услуге), које су предмет јавне набавке Наручиоца. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи-одржавању 

прилазних некатегорисаних путева на основу Обавештења Одељења за урбанизам и имовинско 

правне послове, а у складу са Законом о планирању и изградњи, и то у следећим Месним 

Заједницама:  МЗ Сикирица на кп.бр. 250 КО Сикирица, и на кп.бр.2839 КО Сикирица, МЗ Шавац на 

кп.бр.342 КО Шавац,  МЗ Врапчане на кп.бр. 6090 КО Параћин, на  територији Општине Параћин. 

На основу тражене техничке спецификације, која је саставни део конкурсне документације. 

 

Обавезе извршиоца услуге 

Члан 3. 

Надзор из члана 1. овог уговора обухвата контролу испуњавања уговорних обавеза Извођача 

радова према Наручиоцу и предузимање одговарајућих мера за реализацију тих обавеза. 

Вршилац услуге надзора над извођењем радова на изградњи-одржавању прилазних – 

некатегорисаних путева одговоран је, односно треба да утврди: 

- Тачне количине профилисања и крчења, тачне количине уградње дробљеног и ломљеног 

камена, завршно испланирано и уваљано за сваку наведену МЗ и сваки наведени 

некатегорисани пут.  

- Да ли су радови изведени у складу са спецификацијом услуге и у складу са Обавештењем 

Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, а у складу са Законом о планирању и 

изградњи, и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за 

извођење радова, као и да констатује штету уколико је извођач радова нанесе, односно уколико 

извршилац радова направи штету (Наручиоцу или трећим лицима), и остале послове који су у 

функцији надзора (контрола грађевинског дневника, грађевинске књиге и осталих прилога).  
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Вредност  услуге - цена 

Члан 4 

Уговорена вредност услуге вршења надзора над извођењем радова над некатегорисаним 

путевима, износи укупно без урачунатог ПДВ-а 33.333,33 динара, а са урачунатим ПДВ-ом у 

износу од 40.000,00 динара.  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати 

услед повећања елемената на основу којих је одређена. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуга, исплати уговорену цену по завршетку свих радова на 

изградњи-одржавању прилазних некатегорисаних путева, тј. након завршеног посла - надзора над 

извођењем свих радова на изградњи прилазних некатегорисаних путева (у следећим МЗ: МЗ 

Сикирица на кп.бр. 250 КО Сикирица, и на кп.бр.2839 КО Сикирица, МЗ Шавац на кп.бр.342 КО 

Шавац,  МЗ Врапчане на кп.бр. 6090 КО Параћин, на  територији Општине Параћин), у року од 

највише 45 дана, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама ("Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), од дана испостављеног и 

потписаног рачуна, (а након извођења радова који су предмет стручног надзора), који мора бити 

регистрован у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" 

бр.7/18 и 59/18). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

Члан 6. 

Извршилац се обавезује да услуге из чл.1 и 2. овог Уговора врши ажурно и квалитетно, ефикасно у 

свему према важећим законским прописима, техничким прописима, професионалним 

стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима. Пружалац 

услуга гарантује да ће обезбедити довољан број запослених за извршење предметне услуге. 

 

Члан 7. 

Пружалац услуга је одговоран за предузимање мере заштите на раду, и других мера у складу са 

важећим прописима и нормативима за запослене ангажоване на пословима који су предмет овог 

уговора, за целокупно време трајања уговора. 

 

Рок за извођење услуге надзора 

Члан 8. 

Рок извршења услуге надзора над извођењем радова на изградњи прилазних путева 

(некатегорисаних), је у складу са роковима за извршење радова, односно услугу надзора треба 

извести року од 45 календарских дана. Рокови се рачунају од дана увођења у посао понуђача који 

понуди најнижу прихватљиву понуду за извођење радова на изградњи прилазних 

некатегорисаних путева. Надзорни орган мора извођача радова увести у посао у року који не може 

бити дужи од 5 календарских дана, након потписаног уговора.  

 

Уговорна казна 

Члан 9. 

Уколико Извршилац услуге надзора не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под 

условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, 

Наручилац може захтевати наплату уговорне казне 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 

укупно уговорних услуга. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног 

пристанка Вршиоца услуге, умањењем рачуна. 
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Ако Наручилац  због закашњења у вршењу надзора, претрпи штету која је већа од износа уговорне 

казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Члан 10. 

Вршилац услуге ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа 

______________/________________, са седиштем________/______ ПИБ _____, матични број 

____/___. Вршилац услуга у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те 

и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Члан 11. 

Уговор са закључује за буџетску 2022. год., а на основу  Плана јавних набавки Управе за ЛЕР, јавне 

службе и друштвене делатности општине Параћин за 2022.годину. 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршена услуга не 

одговара важећим прописима или стандардима за ту врсту услуга и квалитету наведеном у понуди 

Вршиоца услуга. Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава 

за његову реализацију. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора 

и доставља се другој уговорној страни 

 

Примена важећих прописа 

Члан 12. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 

његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд. 

 

Члан 13. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 

 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА УСЛУГЕ  ЗА НАРУЧИОЦА  

УПРАВА ЗА ЛЕР ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

  

 

Испоручилац  Маја Танић, мастер економиста 

 


