
 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
На основу члана 152. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19) и 
Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Купац) 
 сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца  бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 Војвођанска Бaнka 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Давалац услуге)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
Подизвођач: 
___________________________________ , (у даљем  тексту:Давалац услуге)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
закључиле су следећи : 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКИ  ВОДОМЕРА 
Члан 1 

Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавама спровео отворени 
поступак јавне набавке, број ЈН 27/2020, на основу Јавног позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду која се налази у 
Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Давалац услуге). 
 
 
 
 



 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА И ПОПРАВКИ 
ВОДОМЕРА у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације број ____________, заведена код Наручиоца дана 
_____________године и која чини саставни део овог Уговора. 
 

     Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност  је ______________динара без ПДВ-а, односно 
_______________динара са ПДВ-ом. 

(словима: __________________________________________________) 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода 
и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 
уговора који због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која  ће за ту намену ( набавка услуга сервисирања и баждарења 
водомера ) бити одобрена у 2021. години. 

  
  Члан 4. 

Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 3. овог уговора примењивати за 
све време важности уговора. 

 
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА 

Члан 5. 
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
Изврши услуге   из  члана 2. овог Уговора   у  року од _______ дана. 
По извршеним услугама Давалац услуга се обавезује да добра на којима су 
услуге извршене достави ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац у ул.Петра 
Зеца број 35 у Алексинцу. 
Трошкови преузимања и доставе добара  на којима су вршене услуге падају на 
терет Давалац услуга. 
Наручилац ће извршење услуга  наручивати сукцесивно у зависности од својих 
потреба за време важења овог Уговора и задржава право наручивања и мањег 
обима услуга у односу на специфициране услуге због немогућности 
прецизирања тачних кварова на предметним добрима. 
 

Члан 6. 
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу  извршења 
услуга из члана 5. овог Уговора  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има 
право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити 
без претходног пристанка Даваоца услуга умањењем рачуна Даваоца услуга. У 
случају да Давалац услуга не изврши услугу баждарења и поправки  у складу са 
чланом 5. овог уговора, а  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац због тога  
претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац. употпуности  накнади штету  коју утврђује  Комисија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац. 
 
 



 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 7. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује  да плати Даваоцу услуга  
уговорену цену  за извршене услуге  у року  до 45  дана од дана пријема рачуна 
за извршене услуге на текући рачун  _____________________________.  
 
 ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 8. 
Давалац услуге коме буде био додељен уговор се обавезује да у року од 15 
дана закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења, уговорене 
обавезе достави Купцу:средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла  достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 
10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, 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 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
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 издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Давалац услуге коме буде био додељен уговор дужан је да Купцу достави 
оргинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатка у гарантном 
року 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а.Бланко сопственa меницa, 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 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
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 издата у корист наручиоца, са клаузулом „без 
протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од 
гарантног рока.Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке 
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
 
                                                        



 

 

 

Члан 9. 
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге 
која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број 
________ од __________ године (попуњава наручилац).  
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не 
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
Давалац услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац под условом да је рекламација достављена писаним 
путем чим је недостатак уочен, а најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.  
Давалац услуга  изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће 
добра на којима су  пружене услуге  исправно функционисати у гарантном року 
који траје _____ месеци  од дана преузимања баждарених водомера. 
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису, 
при чему је дужан, да предмет сервисирања преузме на локацији ЈКП „Водовод 
и канализација“ Алексинац а након извршене интервенције добра преда на 
локацији ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у ул. Петра Зеца број 35   
трошкови перузимања и доставе падају на терет Даваоца услуга. 
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је 
предвиђено овим Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац уколико се у току гарантног рока појави дешавање 
било којег од наведеног:  

ар као последица евентуално 
слабе израде или лошег квалитета;  

бру се понови;  
 дешавају;  

же од рока наведеног у члана 4 овом уговору  
испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-

технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији 
произвођача  
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог 
добра ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем пружених услуга  на којима су вршене услуге потврђује се 
потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на 
отпремници или другом одговарајућем документу.  
 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и 
финансијским Планом, а примењује се 12 месеци почев од дана закључења 
овог уговора. 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10. став 1 овог Уговора  
уколико наступе околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са 
отказним роком од 15 дана. 



 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор  и пре 
наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга  не 
придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана. 
 

Члан 13. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Нишу. 
 

Члан 14. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  
између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                    ДАВАЛАЦ УСЛУГА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                  __________________ 
 
 
 
 

 
 


