
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН  

општине Параћин 

Управа за инвестиције и одрживи развој 

Дана: 16.04.2021.год. 

П а р а ћ и н 

 

 

Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр. 05/2021 – Чишћење и одржавање 

фонтана, Партија 1: Чишћење фонтана, Партија 2: Одржавање фонтана -  на основу чл. 

27. став 1)  ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр.91/2019) 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да за наручиоца Управу за инвестиције и одрживи развој, доставите 

најкасније до 22.04.2021..год. до 11:00 часова, понуду за Набавку услуга чишћења и 

одржавања фонтана по партијама, Партија 1: Чишћење фонтана, Партија 2: 

Одржавање фонтана, а 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 

Општине Параћин (услужни центар шалтер бр.7.) 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 цене 

- Попуњен и потписан Модел уговора 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 1: Чишћење фонтана 

 

1.1. Техничке спецификације   

(врсте, количине, рок и место извршења услуга) 

 

Услуге који су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка 

јавне набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., јер се ради о 

добрима чија је вредност испод прагова до који 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 2021. годину. 

 

Детаљан опис услуга – Предмет набавке је Набавка услуга чишћења и одржавања 

фонтана по партијама, Партија 1: Чишћење фонтана, а на основу захтева надлежног 

лица.  

 

1.2. Квалитет контроле 

Привредни субјект је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке, изврши 

благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и 

пословном етиком 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 Привредног субјекта, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у 

року од 3 дана, од дана пријема обавештења. 

Одговорно лице Управе за инвестиције  је дужно да прати извршење свих обавеза 

утврђених овим уговором. 

 

1.3. Рок на који је закључује уговор 

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора за набавку услуге Чишћења 

фонтане. Извршилац је у обавези да своје услуге изврши у року од 7 дана од дана 

добијања писаног налога од стране Наручиоца након потписивања уговора. 

 

1.4. Место пружања услуга 

Место пружања услуге је фонтана у ул. Краља Петра I у општини Параћин. 

 

1.5. Финансијско обезбеђење 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Привредни субјект се 

обавезује у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 



писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница 

мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, платива на први позив и без права на 

приговор у корист Наручиоца, са роком важења 15 дана дужим од дана завршетка 

пружања предметне услуге.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Привредни субјект је у 

обавези да продужи важност меничног овлашћења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Партија 1: Чишћење фонтане 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

Ред. 
ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

Јед. 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

број мера (дин) (дин) 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Пажљиво и темељно 

чишћење камених 

површина фонтане у улици 

Краља Петра I. Фонтана је 

трапезастог облика 

максималних димензија 

11.50х12.0м, површине у 

основи око 86м2. Парапет 

је висине око 45см. У 

склопу радова извршити 

пажљиво чишћење 

камених површина од 

каменца и осталих 

нечистоћа хемијским 

средствима и механички, 

пажљиво да не дође до 

оштећења. Након чишћења 

и скидања каменца и 

осталих нечистоћа са 

камених површина 

извршити поновно 

фуговање на местима где 

су спојнице испране, а 

затим и комплетно прање 

свих камених површина.          



 

 

 

Привредни субјект  треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5 ''Јединична цена'' уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 

за  тражену услугу јавне набавке; 

- у колони 6''Укупна цена без ПДв-а'' уписати колико износи укупна цена без 

ПДВ-а, за  тражену услугу јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (колона 5) са траженим количнима (колона 4); 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду УКУПНО БЕЗ ПДВ-а уписати колико 

износи укупна цена без ПДВ-а 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду ПДВ уписати износ ПДВ-а 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду УКУПНО СА ПДВ-ом уписати колико 

износи укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

Датум:                                                                   Потпис Привредног субјекта 

 

 ___________________                    ________________ 

 

  

 

  

        

    

        

  Обрачун паушалан паушално 1.00     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ:   

УКУПНО СА ПДВ-ом:   



Модел уговора 

УГОВОР  

Партија 1: Чишћење фонтана 

ЈН 05/2021 

 

         Уговорне стране:   

1. Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 

10,  ПИБ 100876853, матични број 07184654, коју заступа в.д. начелника Владимир 

Јанковић,  дипл.  економ (у даљем тексту Наручилац) 

и 

2.  ................................................................................................ са седиштем у 

........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 

број: ........................................, Број рачуна: ............................................ отворен код 

пословне банке:......................................,кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Извршилац услуга) 
 

           

Преамбула 

 

Уговорне стране констатују да је: 

- Наручилац спровео јавну набавку бр. 05/2021, у складу са чланом 59. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”,бр.91/2019), објављеног јавног позива на сајту општине 

Параћин, www.paracin.rs  

- Наручилац Одлуком о додели уговора доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу 

услуге као најповољнијем привредном субјекту; 

- средства за пружање предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за 

инвестиције и одрживи развој за 2021. годину. 

 

Предмет уговора 

                 Члан 1. 

Предмет уговора је чишћење фонтане у улици Краља Петра I  и ближе је одређен 

техничком спецификацијом  и усвојеном понудом Извршиоца који су саставни део овог 

Уговора. 

Ради пружања услуга који су предмет овог уговора, Извршилац се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал и другу опрему као и све друго неопходно за потпуно извршење 

услуга који су предмет овог уговора. 

 

Вредност уговора и начин плаћања  

Члан 2. 

Уговорена цена предметних услуга без урачунатог ПДВ-а ________________динара, а са 

урачунатим ПДВ-ом у износу од ________________ динара. Уговорне стране су сагласне да 

је уговорена цена фиксна. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене коje je Извршилац услуга дао својом понудом 

приликом конкурисања за додељивање уговора и која чини саставни део овог уговора. 



 

Цене су фиксне и не могу се мењати. У  цену услуга из понуде, укључени су сви трошкови 

за извршење истих као што су трошкови самог рада, потрошног материјала, превоз до 

места вршења услуге као и остали пратећи трошкови који настају ангажовањем ресурса 

Извршиоца. Ове трошкове Извршилац не може посебно фактурисати. Било које накнадно 

испостављање трошкова, Наручилац неће бити у обавези да плати.  

 

Наручилац ће плаћање Извршиоца извршити у року  предвиђеном Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијмама Републике Србије. Рок за 

измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је 

Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од Извршиоца услуга који је 

испунио своју уговорену обавезу. 

 

Уколико Наручилац делимично оспори рачун, дужан је да исплати неспорни део.  

 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Параћин. 

 

У случају да настану финансијке обавезе у погледу плаћања предметних услуга по овом 

уговору које доспевају у 2022.години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће бити одобрена у буџетској 2022.години за ту намену у складу са чл.7. Уредбе о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година („Службени гласник РС“,бр.21/2014и18/2019). 

 

Измене током трајања уговора 

Члан  3. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 160. Закона о јавној 

набавци ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019). 

 

Подозвођач 

Члан  4. 

Извршилац, 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).  

Извршилац 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. 

Извршилац услуга 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 јавне набавке бр 05/2021 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 Извшиоца услуга уведе у посао, обезбеђујући му несметан 

прилаз месту где се пружају услуге из техничке спецификације.  

Наручилац је дужан да достави писани захтев Изршиоцу услуга за услуге које Извршилац 

треба да пружи у складу са овим уговором и техничком спецификацијом.  

Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извршењем уговорних обавеза 

Извшиоца услуга.  

Наручилац се обавезује да Извшиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 3. овог Уговора. 

 

Обавезе Извршиоца услуга 

 

Члан  7. 

Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши услуге у складу са потребама 

Наручиоца, све у складу са техничком спецификацијом, правилима струке, као и са 

техничким прописима и стандардима који регулишу ову материју. 



Извршилац је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

 

Извршилац је дужан да обезбеди безбедност свих лица на месту где се пружају услуге, 

као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време 

укупног трајања уговора. 

 

Члан  8. 

Пружање услуга вршиће се на основу писменог налога Наручиоца.  

Време одзива Извршиоца услуге износи два дана од дана пријема писменог налога од 

стране Наручиоца. 

Члан  9. 

Извршилац услуга гарантује квалитетно пружање свих понуђених услуга датих својом 

понудом као и употребљеног материјала, у супротном одговара за штету коју услед 

неизвршења Наручилац претрпи.  

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави Извршиоцу у 

писаној форми, а Извршилац је дужан да отклони недостатке. 

Извршилац се обавезује да поступи по свим основаним примедбама и захтевима 

Наручиоца датим на основу извршене контроле и да у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку пружених услуга или убрзања 

пружања услуга када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова. 

  

Члан 10. 

Извршилац услуга може и без претходне сагласности Наручиоца извести хитне 

непредвиђене улсуге уколико је њихово извршење за спречавање штете, а изазване 

другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети.  

Извршилац услуга  је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 

томе обавести  Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових услуга цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извршиоца.   

 

  Рок извршења услуга 

Члан 11. 

Извршилац је у обавези да своје услуге изврши у року од 7 дана од дана пријема писаног 

налога након потписивања уговора. 

Уколико Извршилац не поступи у складу са ставома 1. овог члана, Наручилац  има право 

да раскине овај уговор и од Извршиоца захтева накнаду штете и активира меницу за 

добро извршење посла у износу назначеном у меничном овлашћењу. 

 

 

 

 



Средства обезбеђења 

Члан 12. 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу 

безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без права на приговор меницу са 

меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – 

безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор  у корист 

Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности без пдв-а, са роком важења 15 

дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. 

У случају наступања услова за продужења рока завршетка услуга, Извршилац је у обавези 

да продужи важност меничног овлашћења.  

             

Казнене одредба 

Члан  13. 

Ако Извршилац услуга својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року,  дужан 

је платити Наручиоцу уговорни казну. 

Уговорна казна износи 2 промила  од укупне вредности уговорених услуга  за сваки дан 

закашњења у извршењу обавеза, с тим што укупан износ овако одређене уговорне казне 

не може да пређе 10% од укупно уговорене цене. 

   

Члан 14. 

Уколико Извршилац услуга не поступи у складу са овим Уговором, Наручилац  има право 

да раскине исти и од Извршиоца услуга захтева накнаду штете и активира меницу за 

добро извршење посла у износу назначеном у меничном овлашћењу.  

Ако  је Наручилац  због закашњења у извођењу изведених радова претрпео штету, може 

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

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

 

Раскид уговора 

Члан 15. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извршилац не 

достави меницу за добро извршење посла. 

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. 

 

 

 



Члан 16. 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити 

искључиво у писаној форми.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 

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 18. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од који 4 (четири) примерка 

задржава наручилац, а 2 (два) примерка Извођач радова. 

   

       

  НАРУЧИЛАЦ                       ИЗВРШИЛАЦ    

Управа за инвестиције и одрживи развој     ____________________________   

        ___________________________    ____________________________ 

Владимир Јанковић, в.д. начелника               ____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 2: Одржавање фонтана 

 

1.2. Техничке спецификације   

(врсте, количине, рок и место извршења услуга) 

 

Услуге који је предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка 

јавне набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., јер се ради о 

добрима чија је вредност испод прагова до који 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 2021. годину. 

 

Детаљан опис услуга – Предмет набавке је набавку услуга чишћења и одржавања 

фонтана по партијама, Партија 2: Одржавање фонтана, а на основу захтева надлежног 

лица. Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део захтева за достављањем 

понуде.    

1.2. Квалитет контроле 

Привредни субјект је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке, изврши 

благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и 

пословном етиком и у складу са свим важећим законским прописима који регулишу ову 

област. Привредни субјект је обавезан да Наручиоцу достави месечне Извештаје о 

пруженим услугама као и радни налог оверен од стране Привредног субјекта и 

овлашћеног лица Наручиоца.   

У случају неадекватно извршених  и пружених услуга, Наручилац задржава право да о 

томе обавести Привредног субјекта, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у 

року од 3 дана, од дана пријема обавештења. 

Одговорно лице Управе за инвестиције  је дужно да прати извршење свих обавеза 

утврђених овим уговором. 

1.3. Рок на који је закључује уговор 

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора за набавку услуга  Одржавања 

фонтана. Уговор се потписује односно закључује до 31.12.2021. године. 

Уколико се средства утроше пре истека рока из става 1. овог члана, Уговор престаје да 

важи утрошком тих средстава.  

1.4. Место пружања услуга 

Место пружања услуге које су предмет ове јавне набавке су фонтане у општини Параћин. 

 

1.5. Технички и стручни капацитет 

 

Привредни субјект мора да располаже довољним техничким и стручним капацитетом – 

односно да достави потврде (референце) извршених услуга са копијама уговора у периоду 

од претходне три године (2020,2019 и 2018) извео исте или сличне услуге у минималном 

износу од 500.000,00 динара. 



 

1.6. Финансијско обезбеђење 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Привредни субјект  наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 60 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност 

понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да Привредни субјект   одустане 

од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. овог закона, неосновано 

одбије да закључи уговор о јавној набавци или не достави обезбеђење за извршење 

уговора о јавној набавци. 

Наручилац ће вратити менице Привредним субјектима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним Привредним субјектом. Уколико Привредни 

субјект   не достави меницу са меничним овлашћењем, понуда ће бити одбијена. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Привредни субјект се 

обавезује у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница 

мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, платива на први позив и без права на 

приговор у корист Наручиоца, са роком важења 15 дана дужим од дана завршетка радова 

који су предмет вршења услуге надзора. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Привредни субјект је у 

обавези да продужи важност меничног овлашћења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 2: Oдржавање фонтана 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

1. Фонтана код општине 

Ред. 
ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

Јед. 
Количина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а  

број мера (дин) (дин) 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Чишћење фонтане, фина обрада 

(гитовање) и брушење површина 

цементним водоотпорним гитом, 

бојење унутрашњих површина 

фонтане акрилном високо 

еластичном хидроизолацијском 

бојом у два слоја у белој боји.  У 

цену улази набавка, допрема и 

уградња свог потребног материјала.         

  Плаћа се по m2  m2 70.00     

1.2. Чишћење пумпе и инсталација од 

каменца, монтажа млазница (20 

комада) и повезивање на систем. 
        

  Плаћа се паушално паушално     

1.3. Преглед електроинсталација, 

уклањање недостатака на електро 

инсталацијама, чишћење 

рефлектора од каменца (5 комада) 

са евентуалним поправкама, замена 

сијалица на рефлекторима  и 

пуштање у рад рефлектора, 

подешавање тајмера. У цену је 

урачуната набавка, допрема и 

уградња свог потребног материјала. 
        

  Плаћа се паушално паушално     

1.4. Преглед филтера за воду, његово 

чишћење, замена улошка филтера 

(кварцни песак одређене 

гранулације).         

  Плаћа се паушално паушално     



1.5. Чишћење, поправка и замена 

оштећених ПВЦ елемената (цеви, 

колена, спојки и др.) за спој између 

постојеће инсталације и млазница. У 

цену улази набавка, допрема и 

уградања свог потребног ситног 

материјала за пуштање фонтане у 

рад.         

  Плаћа се паушално паушално     

1.6. Пуњење фонтане, подешавање 

млазница и пуштање фонтане у рад. 
        

  Плаћа се паушално паушално     

1.7. Пражњење и конзервирање 

фонтане на крају сезоне. Позиција 

обухвата и скидање свих млазница 

њихово достављање инвеститору са 

монтажом металних штоплија на 

местима прикључења млазница. 

        

  Плаћа се паушално паушално     

УКУПНО 1: Фонтана код општине   

 

2. Фонтана код Културног центра 

Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. Количина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

број мера (дин) (дин) 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Чишћење фонтане и бојење 

унутрашњих површина фонтане 

акрилном високо еластичном 

хидроизолацијском бојом у два слоја у 

белој боји. У цену улази набавка, 

допрема и уградња свог потребног 

материјала.         

  Плаћа се по m2  m2 25.00     

2.2. Чишћење инсталација од каменца, 

монтажа постојећих млазница (5 

комада) и повезивање на систем. У 

цену улази набавка, допрема и 

уградања свог потребног ситног 

материјала за пуштање фонтане у рад.         



  Плаћа се паушално паушално     

2.3. Чишћење рефлектора од каменца (1 

комад) са евентуалним поправкама, 

заменом сијалица и пуштањем у рад 

рефлектора.  У цену улази набавка, 

допрема и уградња свог потребног 

материјала.         

  Обрачун по комаду ком 1.00     

2.4. Провера електричних инсталација, 

монтажа потребних електро заштита и 

осигурача, подешавање тајмера. У 

цену улази набавка, допрема и 

уградња свог потребног материјала за 

функционисање електроинсталација. 

        

  Плаћа се паушално паушално     

2.5. Уградња пумпе коју поседује 

наручилац и набавка, допрема и 

монтажа недостајућих млазница (5 

комада), филтера, вентила и фитинга. У 

цену улази набавка, допрема и 

уградња и осталог ситног материјала за 

пуштање фонтане у рад.         

  Плаћа се паушално паушално     

2.6. Пуњење фонтане, подешавање 

млазница и пуштање фонтане у рад. 
        

  Плаћа се паушално паушално     

2.7. Пражњење и конзервирање фонтане 

на крају сезоне. Позиција обухвата и 

скидање свих млазница и пумпе 

њихово достављање инвеститору са 

монтажом металних штоплија на 

местима прикључења млазница. 

        

  Плаћа се паушално паушално     

УКУПНО 2: Фонтана код Културног центра   

 

 

 

 

 

 

      



3. Фонтана у центру 

Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. Количина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

број мера (дин) (дин) 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Чишћење фонтане и инсталација од 

каменца и других прљавштина и 

комплетна припрема за пуштање у 

рад. У цену улази набавка, допрема 

и уградња свог потребног 

материјала.         

  Плаћа се по m2  m2 85.00     

3.2. Набавка, допрема и уградња 

филтера за пумпе (5 ком). У цену 

улази и набавка, допрема и уградња 

свог потребног ситног материјала. 

Плаћа се по ком ком 5   
3.3. Набавка, допрема и уградња L 

профила 25x20, дужине 12m од 

прохрома. У цену улази и набавка, 

допрема и уградња свог потребног 

ситног материјала.    

Плаћа се по m1 m1 12   
3.4. Пуњење фонтане, подешавање 

млазница и пуштање фонтане у рад. 

        

  Плаћа се паушално паушално     

3.5. Пражњење и конзервирање 

фонтане на крају сезоне. Позиција 

обухвата и скидање свих млазница и 

пумпе њихово достављање 

инвеститору са монтажом металних 

штоплија на местима прикључења 

млазница.         

  Плаћа се паушално паушално     

УКУПНО 3: Фонтана у центру   

 

 

 

 

 



4. Одржавање фонтана у току сезоне 

Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. Количина 
Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

број мера (дин) (дин) 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Одржавање фонтане код општине, 

фонтане код Културног центра и 

фонтане у центру, на месечном 

нивоу која обухвата свакодневни 

обилазак све три фонтане, провера 

рада фонтана, одржавање квалитета 

воде хемијским и физичким 

третманом у предвиђеним 

временским интервалима, 

отклањање евентуалних 

неправилности у раду, подешавање 

млазница, допуна система водом и 

сличне радње које су неопходне за 

функционисање фонтана. Позиција 

обухвата пражњење и поновно 

пуњење фонтана бар два пута у току 

сезоне услед физичке запрљаности 

воде.         

  Плаћа се на месечном нивоу месец 7.00     

УКУПНО 4: Одржавање фонтана у току сезоне   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

            

1. Фонтана код општине   

2. Фонтана код Културног центра   

3. Фонтана у центру   

4. Одржавање фонтана у току сезоне   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ   

УКУПНО СА ПДВ-ом   

 

 



Привредни субјект  треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5 ''Јединична цена'' уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 

за  тражену услугу јавне набавке; 

- у колони 6''Укупна цена без ПДв-а'' уписати колико износи укупна цена без 

ПДВ-а, за  тражену услугу јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (колона 5) са траженим количнима (колона 4); 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду УКУПНО БЕЗ ПДВ-а уписати колико 

износи укупна цена без ПДВ-а 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду ПДВ уписати износ ПДВ-а 

- на крају  обрасца структуре цена, у реду УКУПНО СА ПДВ-ом уписати колико 

износи укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

Датум:                                                                   Потпис Привредног субјекта 

 

 ___________________                    _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

Партија 2: Одржавање фонтана  

ЈН 05/2021 

 

      

   Уговорне стране:   

1. Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 

10,  ПИБ 100876853, матични број 07184654, коју заступа Владимир Јанковић, в.д 

начелника (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

 

2. _______________________________, са седиштем у _________________, у улици 

____________________________, бр. ______, ПИБ:__________________, матични број: 

___________________, текући рачун рачуна: _______________________ отворен код 

пословне банке:________________________, Телефон:___________________, кога заступа 

________________________,  (у даљем тексту: Извршилац) 

 

Преамбула 

 

Уговорне стране констатују да је: 

- Наручилац спровео јавну набавку бр. 05/2021, у складу са чланом 59. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”,бр.91/2019), објављеног јавног позива на сајту општине 

Параћин, www.paracin.rs  

- Наручилац Одлуком о додели уговора доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу 

услуге као најповољнијем привредном субјекту; 

- средства за пружање предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за 

инвестиције и одрживи развој за 2021. годину. 

 

Предмет уговора 

                 Члан 1. 

Предмет уговора је одржавање фонтана у општини Параћин, а све према техничкој 

спецификацији и обрасцу структура цена који су саставни део уговора.  

Ради пружања услуга који су предмет овог уговора, Извршилац се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал, опрему, пружи занатске услуге, као и све друго неопходно за 

потпуно пружање услуга које су предмет овог уговора. 

 

Вредност уговора и начин плаћања 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена свих услуга које су предмет овог Уговора износи 

___________ динара без ПДВ-а ______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу 

јединичних цена из усвојене понуде Извршиоца приликом конкурисања за додељивање 

уговора и која чини саставни део овог уговора. 

 



Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена 

обухвата и трошкове организације места где се пружају услуге, материјала, осигурања и 

свих осталих зависних трошкова Извршиоца. 

 

Члан 3. 

Наручилац ће плаћање Извршиоцу услуга извршити у року  предвиђеном Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Републике Србије.  

 

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је 

Наручилац примио рачун, односно други захтев за плаћање од Извршиоца услуга који је 

испунио своју уговорену обавезу. 

 

Уколико Наручилац делимично оспори рачун, дужан је да исплати неспорни део.  

 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Параћин. 

 

У случају да настану финансијке обавезе у погледу плаћања предметних услуга по овом 

уговору које доспевају у 2022.години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће бити одобрена у буџетској 2022.години за ту намену у складу са чл.7. Уредбе о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година („Службени гласник РС“,бр.21/2014и18/2019). 

 

Измене током трајања уговора 

Члан  4. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 160. Закона о јавној 

набавци ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019). 

 

Подизвођач 

 

Члан  5. 

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  6. 

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 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 2. и 3. овог Уговора, по испостављеним рачунима и извештајима о 

пруженим услугама који мора бити оверен од овлашћеног лица Наручиоца које је 

заужено да врши контролу над пруженим услугама.  

Наручилац ће обезбедити вршење  контроле над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 

Наручилац се обавезује да уведе Извршиоца у посао, обезбеђујући му несметан прилаз 

масту где је потребно извршити уговорене услуге. 

 

 

 

 

 



Обавезе Извршиоца услуга 

 

Члан 8. 

Извршилац је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке, изврши благовремено, 

квалитетно у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном 

етиком, технеичком спецификацијом и у складу са свим важећим законским прописима 

који регулишу ову област. Извршилац је обавезан да Наручиоцу достави месечне 

Извештаје о пруженим услугама као и радни налог оверен од стране Извршиоца и 

овлашћеног лица за контролу Наручиоца.   

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. 

Одговорно лице Управе за инвестиције  је дужно да прати извршење свих обавеза 

утврђених овим уговором. 

 

Члан  9. 

Извршилац је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

 

Извршилац је дужан да обезбеди безбедност свих лица на месту где се пружају услуге, 

као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време 

укупног трајања уговора. 

 

Члан  10. 

Пружање услуга вршиће се на основу писменог налога Наручиоца.  

Време одзива Извршиоца услуге износи два дана од дана пријема писменог налога од 

стране Наручиоца. 

Члан  11. 

Извршилац услуга гарантује квалитетно пружање свих понуђених услуга датих својом 

понудом као и употребљеног материјала, у супротном одговара за штету коју услед 

неизвршења Наручилац претрпи.  

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави Извршиоцу у 

писаној форми, а Извршилац је дужан да отклони недостатке. 

Извршилац се обавезује да поступи по свим основаним примедбама и захтевима 

Наручиоца датим на основу извршене контроле и да у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку пружених услуга или убрзања 

пружања услуга када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи од Извршиоца да о свом трошку поново изврши услуге у 

складу са уговорним одредбама.                                      

Уколико Извршилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

другог Извршиоца услуга искључиво на трошак Извршица по овом уговору. 



 

Члан 12. 

Извршилац услуга може и без претходне сагласности Наручиоца извести хитне 

непредвиђене улсуге уколико је њихово извршење за спречавање штете, а изазване 

другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети.  

Извршилац услуга  је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 

томе обавести  Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових услуга цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извршиоца.   

 

Рок за завршетак радова 

Члан 13. 

Извршилац се обавезује да уговорене радове изведе до краја 2021. године, до рада 

фонтана, по датом налогу од стране наручиоца. 

Извршилац је у обавези да у року од 2 (два) дана од дана добијања писменог позива  

Наручиоца, омогући Наручиоцу да га уведе у посао. 

Уколико Извршилац не поступи у складу са ставом 1. и 2. овог члана, Наручилац  има право 

да раскине овај уговор и од Изршиоца захтева накнаду штете и активира меницу за добро 

извршење посла у износу назначеном у меничном овлашћењу. 

 

Средство финансијског обезбеђења  

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу 

безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без права на приговор меницу са 

меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са 

клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор  у 

корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности услуга без пдв-а, са роком 

важења 15 дана дужим од уговореног рока за завршетак пружања услуга. 

 

У случају наступања услова за продужења рока пружања услуга, Извршилац је у обавези 

да продужи важност меничног овлашћења.  

 

Уговорна казна 

Члан 15. 

Ако Извршилац услуга својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року,  дужан 

је платити Наручиоцу уговорни казну. 

Уговорна казна износи 2 промила  од укупне вредности уговорених услуга  за сваки дан 

закашњења у извршењу обавеза, с тим што укупан износ овако одређене уговорне казне 

не може да пређе 10% од укупно уговорене цене. 



Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извршиоца, 

умањењем рачуна. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извршиоцу Наручилац ће учинити 

по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

 

 

Члан 16. 

Уколико Извршилац услуга не поступи у складу са овим Уговором, Наручилац  има право 

да раскине исти и од Извршиоца услуга захтева накнаду штете и активира меницу за 

добро извршење посла у износу назначеном у меничном овлашћењу.  

Ако  је Наручилац  због закашњења у извођењу изведених радова претрпео штету, може 

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

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

 

Раскид Уговора 

Члан 17. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извршилац не 

достави меницу за добро извршење посла. 

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   18. 

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 19. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка 

задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извођач радова. 

 

         

     Наручилац                                Извршилац   

Управа за инвестиције и одрживи развој    ____________________________   

        ___________________________   ____________________________           

Владимир Јанковић в.д. начелника                             ____________________________ 


