
 

 

 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 
 

1. ЈП „Водовод“ Врање, Београдска 63  

      које заступа директор Горан ђорђевић  
МБ: 07226560, ПИБ: 100403773 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

2. ...................................................................,  

из .......................................................,  

      које заступа ......................................................  

МБ: ..............., ПИБ: .................. 

(у даљем тексту: Извршилац) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је Анализа воде, за потребе Наручиоца, који је Наручилац доделио Извршиоцу на 

основу претходно спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга број 3-У/2021 у свему на основу 
усвојене понуде Извршиоца број _______ од __.__.2021. године и техничке спецификације уз исту, које 

представљају саставни део овог Уговора.    

Уговор је закључен на основу одлуке о додели уговора бр. _____ од __.__.2021..године. 
 

Члан 2. 

Укупна вредност услуга из члана 1. Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из техничке 
спецификације, а иста износи: ______________ динара. 

Словима: (_________________________________________________ динара). 

У цену из става 1 овог члана урачунати су сви трошкови Извршиоца, а није урачунат порез на додатну 

вредност, који пада на терет Наручиоца.  
 

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 156.-161. Закона о јавним набавкама, без 

претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог 
уговора. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати 

повећање уговорене вредности. 

 Члан 3. 

Потребно је извршити следеће: 
1. ОСНОВНЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ 

- 6 пута месечно по 11 узорока воде на основни бактериолошки преглед 

- 6  пута месечно по 11 узорока воде на основни физичко хемијски преглед ( без Fe i Mn) 

из следећих тачака: 

- 1 пре таложнице ( сирова вода ) 

- 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода ) 

- 9 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање ) 

 

     2. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД   ПИЈАЋЕ ВОДЕ 

- 2 пута годишње по 11 узорака за периодични преглед воде за пиће ( микробиолошки, физичко-

хемијски и хидробиолошки преглед из следећих тачака: 

 -1 пре таложнице ( сирова вода ) 

- 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода ) 

- 9 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање) 

 
 

Извршилац се обавезује да са Наручиоцем усагласи динамички план вршења услуга. 

 



 

 

Привредни субјект је дужан да услугу анализе воде изради, односно предметне услуге пружи у свему у 

складу са позитивним прописима из предметне области, а пре свега: 

Лабораторија мора бити АКРЕДИТОВАНА за физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке 

анализе. 

  Методе које се користе треба да буду акредитоване и у складу са: 

-Правилником о хигијенској исправности воде за пиће(Сл.гласник бр.42/98 , 44/99 i 28/19) 

 - Законом о водама ( ''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 ); 
 

 Члан 4. 

Извршилац се обавезује да изврши услуге према прописаном квалитету и карактеристикама, који су 
одређени у  захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације.  

 

   Члан 5. 

Након сваке конкретно извршене услуге уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће 
утврдити обим и квалитет  извршених услуга, што ће се констатовати записником, потписаним и 

овереним од стране овлашћених лица оба уговарача.  

За све уочене недостатке на извршеним услугама Наручилац ће рекламацију са записником доставити 
Извршиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана уоченог недостатка. 

Извршилац ће најкасније у року од 3 дана по пријему писане рекламације отклони те рекламиране 

недостатке, о свом трошку. 

      

Члан 6. 

Исплата фактура извршиће се од стране Наручиоца у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

исправне фактуре оверене од стране овлашћених лица испред Наручиоца, након претходно извршене 
записничке примопредаје услуга. 

Извршилац ће фактуристи  услуге  на  основу јединичних цена из усвојене понуде. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП „Водовод“ Врање, Београдска 63  

 

      Члан 7. 
У случају да Извршилац  касни са извршењем услуге у односу на уговорени рок, исти је обавезан да 

плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а 

највише до 5% укупне  уговорене вредности.  
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Извршиоцу,уз издавање 

одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице и  на накнаду штете. 

У случају неоправданог кашњења Извршиоца, Наручилац може покренути поступак раскида уговора. 
 

      Члан 8. 

Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

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

достављено прописно сачињено, потписано 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 овлашћених лица за потписивање 

налога за пренос средстава који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном 

овлашћењу – писму и захтев за регистрацију меница, оверен од пословне банке.  Рок важења менице је 
13 (тринаест) месеци од дана закључења Уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да 

се продужи.  
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не изврши своју уговорну обавезу у року и на 

начин предвиђен уговором. 

 
 

 

    Члан 9. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за 

време трајања више силе. 



 

 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили 
без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом  сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 10. 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје 

уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне 

повреде уговора,у смислу одредаба Закона о облигационим односима. 
Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем обавести другу 

страну. 

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се надокнади стварна штета проузрокована другој 
уговорној страни,а такође раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права 

и обавеза насталих пре раскида уговора. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади 

стварну штету.  

     Члан 11. 

За све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

     Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим 

односима, Извршилац  нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности 

Наручиоца.  

      Члан 13. 

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство 

1 (једну) годину од дана закључења.  

      Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале у извршењу Уговора решавају споразумно, а 

ако то не буде могуће  надлежан је  Привредни  суд у  Лесковцу.  

 

        Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири) примерка, а 

Извршиоцу 2 (два) примерка уговора. 
 

 
                          За Извршиоца                                                                      За Наручиоца 

                                                                                                            ЈП“Водовод“ Врање                                                

 

_______________________                           _______________________ 
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