
   

 МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. 

У Г О В О Р   

закључен између: 

 

НАРУЧИЛАЦ:      ЈП ''ВОДОВОД'' Врање, ул. Београдска бр. 63, Врање,  

   ПИБ: 100403773, Матични број: 07226560,  

   текући рачун: 160-7383-43  BANKA INTESA AD 

   кога заступа :директор Горан Ђорђевић 

                              (у даљем тексту Наручилац),  

и 

 

ПОНУЂАЧ:              ________________________, ул. ___________________________ 

   ПИБ: __________________  Матични број: __________________  

   текући рачун: __________________ код банке: ________________ 

                              кога заступа:____________________________________ 

   (у даљем тексту Извршилац) 

Уговорне стране констатују: 

        - да је наручилац на основу Закона о јавним и Одлуке директора о спровођењу 

поступка јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке , за закључење уговора, 

чији је предмет набавка -Радова, 2-Р /2022 – Ремонт/Санација фасаде, крова и уређење 

дворишног простора управне зграде  

      - да је понуђач доставио понуду бр. ___________ дана ____________ године, која у 

потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део 

уговора.  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка- Радова-, Ремонт/Санација фасаде, крова и уређење 

дворишног простора управне зграде  за потребе ЈП ''Водовод'' Врање, према понуди 

понуђача бр.________ од __________ која чини саставни део овог уговора. 

 



Члан 2. 

            Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од  

________________ динара, увећану за износ ПДВ-а од _______________ динара, плати по 

условима из понуде, тј.30% аванса и осталих 70% по ситуацијама потписаних  од стране 

одговорног извођача радова и стручног надзора.  

            Цена из понуде бр. ______________  од ________________ која је у поступку јавне 

набавке    2-Р/2022 изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и 

све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења 

свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, 

помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања 

рада предузећа, ЈП Водовод Врање, током извођења радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације:листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 

евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 

признаје без права на приговор.   

Квалитет радова, који су предмет набавке мора да задовољавају потребе наручиоца 

и бити у складу са понудом. 

Уговорне стране  су сагласне да се, у складу са чланом 162 ЗЈН, а на основу чланова 156-

161. ЗЈН, након закључења овог Уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке, могу 

мењати одредбе овог Уговора. 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да по потписивању овог уговора приступи извођењу 

радова и заврши све радове дефинисане конкурсном документацијом у року не дужем од 

30 дан . 

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник . 

 Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 

Извођача и стручног надзора. Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз 

сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку 

сметње због које су радови обустављени. 

 



Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од 

стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на 

уговорени рок извођења радова. 

Гарантни рок за изведене радове минимум 2 године. 

Члан 4. 

Одабрани понуђач ће морати да достави следећа средства обезбеђења за извршење уговора: 
- За испуњење уговорних обавеза, 
- За отклањање недостатака у гарантном року, 
- За повраћај аванса. 

1. Извођач радова се обавезује да најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванског плаћања која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ 
исплаћеног аванса- пропорционално кроз вредност издатих ситуација. 

Ако за цреме трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 

2. Извођач радова се обавезује да најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење уговора која ће бити са 
клаузулама:безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 
уговора издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а, са роком 
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. 

Ако за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење уговора мора се продужити. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење уговора у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
банкарска гаранција не може садржати додатне услове  за исплату , краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност з решавање спорова. 
 

3. Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје преда Наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а, са роком важности који 
је 5 дана дужи од гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 
 
По извршењу уговорних обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена. 
 

 



Члан 5. 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама. 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да 

садржи разлог за раскид уговора.  

Члан 6. 

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 

(двадесетчетири) часа. 

                                                                       Члан 7. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла. 

Члан 8. 

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе 

уговорне стране. 

Члан 9. 

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно 

овлашћени представници уговорних страна. 

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред 

надлежним Привредним судом у Лесковцу. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

задржавају обе уговорне стране. 

                    ИЗВРШИЛАЦ                                                                     НАРУЧИЛАЦ 

                                         ЈП “ВОДОВОД” ВРАЊЕ 

            ______________________                                        ______________________________ 



                                                                                                               

  

  

 

 


