
 

 

 

У Г О В О Р 
 

На основу члана чл. 39. ст.2. и ст.6.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12) и Одлуке о додели уговора број ____________од 
_______________године, 
Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Прималац услуге) 
 сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца   бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa в.д.дирekтoра Дарко Филиповић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2.“___________________________________ (у даљем  тексту:Давалац Услуге)  
са седиштем у ________________________ 
кога заступа __________________________ 
Матични број предузећа ________________ 
П И Б  _______________________________       
Текући рачун  ____________________ 
Контакт телефон  _____________________ 
Учесник заједничке понуде 
_____________________________________, (у даљем  тексту:Давалац услуге)  
са седиштем __________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б ________________________________       
Контакт телефон  ______________________ 
закључиле су следећи : 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
УСЛУГE AНГАЖОВАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 1. 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео  поступак 
јавне набавке на које се Закон не примењује, р.б.9/2023, на основу позива за 
подношење понуда упућеног потенцијалним понуђачима. 
2.Испоручилац је доставио понуду дана _________________.године 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  понуда 
Понуђача ____________________________, са седиштем у ________________, 
улица ________________________________ ( у даљем тексту Давалац услуе). 
 

      Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка услуга и то : Услуге ангажовања 

људских ресурса-обезбеђење, у свему  по спецификацији и техничким 
карактеристикама и особинама из позива за доставу понуда и описа набавке на 
коју се Закн не примењује р.б. 9/2023, која чини саставни део овог Уговора. 
 
 



 

 

 

 
Члан 3. 

Укупна уговорена вредност  је _________________________ динара без 
ПДВ-а, односно ________________________ динара са ПДВ-ом. 
(словима:  _____________________________________________ динара). 

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 Услуге обезбеђења 
људских ресурса бити одобрена у 2024. години). 

Уговор се закључује на период до  12 месеци од дана потписивања 
уговора. 

Уговорене  цене услуга по радном сату се могу мењати у периоду 
важења Уговора, само у изузетном случају и то уколико, услед промене 
минималне цене рада према одлуци Владе Републике Србије, уговорена нето 
цена радног сата за поједине послове, буде нижа од прописане минималне 
цене рада, или у ситуацији да дође до промене законских прописа који 
регулишу запошљавање и начин обрачунавања припадајућих пореза и 
доприноса. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално за 5 % првобитно закљученог 
уговора а што ће бити регулисано анексом уговора. 
   

Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 3. овог Уговора 

примењивати за све време важности Уговора и да се исте неће мењати, осим у 
изузетном случају у складу са ставом 4. члана 2 овог уговора. 

Наручилац услуга задржава право наручивања и мањег/већег обима 
услуга тј. Ангажовања мањег или већег броја Службеника обезбеђења у односу 
на специфициране по истим јединичним ценама. 

Број локација над којима се врши услуга обезбеђења није коначан и може 
се смањивати или повећавати у складу са захтевима наручиоца. Број сати 
пружања услуга  није коначан и може се смањивати или повећавати у складу са 
захтевима наручиоца.  

Број радно ангажованих радника на пословима обезбеђења код 
наручиоца, није коначан и може се смањивати или повећавати у складу са 
захтевима Наручиоца.  
 

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

У оквиру Услуге ангажовања приватног обезбеђења и то физичког 
обезбеђења, Давалац услуге је дужан да обезбеди: 
-   предузимање свих потребних и прописаних мера заштите лица и 
имовине у објекту или простору који се обезбеђује; 
-  контрола уласка и изласка лица и предмета, у објекту или простору који 
се      обезбеђује и вођење одговарајућих евиденција; 
-  провера идентитета лица које улази или излази из објекта или простора 
који се обезбеђује; 



 

 

 

-  забрана улаза и приступа неовлашћеним лицима у објекат или простор 
који се обезбеђује; 
-  забрана улаза и приступа возила објекту без специјалне дозволе издату 
од стране Наручиоца; 
-   издавање наредбе лицу да се удаљи из објекта или простора који се 
обезбеђује, ако се лице ту неовлашћено налази; 
-   издавање упозорења лицу које својим понашањем или пропуштањем 
дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати 
оштећење или уништење имовине; 
-   спречавање свих активности и појава које могу угрозити несметано 
одвијање процеса рада у објекту или простору који се обезбеђује; 
-   спречавање неовлашћеног уношења оружја и других опасних предмета и 
материја; 
-  онемогућавање неовлашћеног уношења или изношења имовине из 
објекта или простора који се обезбеђује (а у складу са правилима и прописима 
Наручиоца); 
-  предузимање превентивних мера заштите, а у складу са Законом о 
приватном обезбеђењу ; 
-  привремено задржавање лица које је затечено у објекту или простору у 
вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до 
доласка овлашћених лица Полиције. 

Давалац услуге обезбеђења је дужан да употреби средстава принуде у 
објекту или простору који се обезбеђује у складу са Законом о приватном 
обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) и то да поступа по упутствима 
овлашћеног лица Наручиоца у случају: 
-  квара на водоводним или електро инсталацијама; 
-  издавања резервних кључева; 
-  превентивних мера заштите од пожара; 
-  обиласка објекта или простора који се обезбеђује; 
-  уношења и изношења опреме и друге робе у/из објекат/а или простор/а 
који се обезбеђује; 

Давалац услуге обезбеђења је дужан на поштовање основних начела 
рада и то : приправност на инциденте, односно спремност да се у сваком 
тренутку, на сваком месту и у свим условима обави послови обезбеђења, 
правовременост, односно предузимање одређених мера, радњи и поступака 
пре него што се испољи активност према штићеним лицима или имовини и 
ефикасност у смислу оспособљености свих непосредних Службеника 
обезбеђења да брзо реагују на дејство или покушај угрожавања, као и 
предузимање мера за отклањање последица. 

Давалац услуге дужан је да пружи заштиту запослених и странака од 
повређивања и недоличног понашања. 

Давалац услуге дужан је да сарађује са свим инспекцијским службама 
при интервенцијама истих. 

Давалац услуге дужан је да Предузима превентивне мера у случају 
откривања кривичног дела или других појава у вези целокупне безбедности 
(обавештење оперативног центра, полиције, одговорног лица Наручиоца услуге 
ангажовања приватног обезбеђења). 

Давалац услуге је дужан да при приужању услуге приватног обезбеђења 
врши и услуге противпожарне заштите, и то  да обезбеди: 



 

 

 

-  контролу простора и објеката, као и прилаза хидрантима и апаратима за 
гашење пожара у објектима и налагање отклањања запаљивог материјала на 
безбедној удаљености од грејних тела (радијатора, електроинсталација и 
разводних ормара електричне енергије); 
-  контролу функционалности пожарних путева, 
-  контролу и спровођење забране држања и складиштења лако запаљивих 
материја, течности и гасова. 
-  контролу и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других 
електричних апарата и уређаја чија употреба није предвиђена у објектима, а за 
које није дата сагласност за коришћење и налагање уклањања истих из објекта 
-  контролу и надзор обављања радова у објектима у складу са упутствима 
за предузимање превентивних мера и мера заштите од пожара приликом 
обављања редовних послова и задатака и уклањање запаљивих материјала; 
-   контролу и надзор забране пушења и употребе отвореног пламена на 
недозвољеним местима и осталим просторима у којима је постављено 
упозорење о забрани пушења; 
-  контролу и надзор извођења радова у објектима и спровођење забране 
извођења радова за које није издато одобрење, а посебно спровођење забране 
радова заваривања, резања и друго за чије извођење није дата сагласност 
Наручиоца услуга у складу са Законом о заштити од пожара и Закона о 
безбедности и заштити здравља на раду; 
-  контролу искључења електричних уређаја, расвете и остале опреме у 
просторијама и екстеријеру објекта; 
-  свакодневну визуелну контролу опремљености и исправности хидраната 
и визуелну контролу исправности и распоређености и размештају апарата у 
објектима, према шеми распореду у оквиру Правила заштите од пожара ; 
-  обилазак и констатовање пожарног стања, контролу исправности 
електроинсталација, утичница, прекидача, а посебно подних утичница, као и 
контролу обезбеђености разводних ормара електричне енергије у објектима; 

Обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за 
унутрашње послове, оперативног центра као и руководиоца објекта и 
одговорног лица обезбеђења Наручиоца услуга, (према списку достављеном од 
стране Наручиоца услуга приликом увођења у посао) о избијању пожара, 
учешће у гашењу почетних пожара и отклањање последица истих. 

 
Члан 6. 

Давалац услуге се обавезује да ће Наручиоцу пружати услуге приватног 
обезбеђења и то услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите које су 
предмет Уговора у периоду до 12 месеци тј. до испуњења финансијских 
средстава од дана закључења Уговора, свакодневно, у времену од 00,00 – 
24,00 сата, у сменском режиму рада, са укупно 6 непосредних извршилаца, а 
све у складу са Понудом Даваоца услуге. 
 

Члан 7. 
Давалац услуге је дужан да Наручиоцу испостави фактуру за извршене 

услуге приватног обезбеђења  у складу са месечним распоредом рада  за  
ефективан проведен рад за сваког ангажованог извршиоца-Службеника 
обезбеђења и то до 5-ог у месецу за претходни месец. 
Наручилац услуге се обавезује  да плати Даваоцу услуга  уговорену цену  за 
извршене услуге   у  року од 45 дана од дана пријема рачуна за извршене 



 

 

 

услуге за претходни месец на текући рачун  
______________________________код Банке_________________________. 
 
 

НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 8. 

У случају да за време пружања Услуга из члана 2. овог Уговора на и у 
објектима настане штета услед кривице Даваоца услуге, која за последицу има 
умањење имовине - јавне својине поверене на управљање Наручиоцу, Давалац 
услуге се обавезује да ће, у року од осам дана од пријема писаног захтева 
Наручиоца, уз који ће бити приложена пратећа документација на основу које ће 
се извршити реална процена проузроковане штете, накнадити износ 
проузроковане штете. 
 

УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Члан 9. 

Давалац услуге се обавезује да услугу из члана 2. овог Уговора врши у 
свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
Ако услуга коју је Давалац услуге пружио Наручиоцу неадекватна, односно не 
одговара неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и 
прихваћеној понуди, Давалац услуге одговара по законским одредбама о 
одговорности за неиспуњење обавеза. 

Давалац услуге преузима одговорност за сву штету која настане на 
имовини Наручиоца, односно имовини и телу трећих лица, а за коју се докаже 
да је иста проузрокована кривицом извршилаца које је ангажовао Давалац 
услуге, осим штете која настане приликом неопходне и оправдане  
интервенције извршилаца приликом вршења дужности, а која има за циљ 
заштиту имовине Наручиоца или лица чији је живот и здравље угрожен. 

Узрок и околности под којима је штета настала на имовини Наручиоца 
као и у случају настанка телесних повреда запослених или трећих лица у 
поступку неопходне и оправдане интервенције извршилаца Даваоца услуге, 
утврђује заједничка Комисија уговорних страна, а која се састоји од једнаког 
броја представника обе уговорне стране. 

Комисија из претходног става је у обавези да по настанку штетног 
догађаја предузме све даље мере у складу са законом, а настала штета 
решаваће се према позитивним прописима о накнади штете. 

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека рока на 
који је  закључен, у случају да Давалац услуге поступа  супротно  уговорним  
одредбама, пословним  обичајима  и позитивним прописима или из другог 
оправданог разлога. 
 

Члан 10. 
Давалац услуге се обавезује да приликом закључења уговора достави 

Списак радно ангажованих извршилаца на пословима са следећим 
документима за сваког извршиоца појединачно: 
- Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења 
са оружјем (LF2), за све радно ангажоване извршиоце, 
- Уверење о стручном испиту из области заштите од пожара за 4 радно 
ангажована лица. 



 

 

 

- Уверење суда да се не налазе под истрагом, против којих није покренута 
истрага, поднета оптужница, нити се води кривични поступак, Уверење 
надлежног суда да против извршиоца није покренута истрага, нити поднета 
оптужница, нити се води кривични поступак, за све радно ангажоване 
извршиоце 
- М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање из кога се види да је лице радно ангажовано код 
понуђача/члана заједничке понуде 
- Важеће уверење издато од стране овлашћене здравствене установе-
Службе медицине рада о здравственом (психо-физичком) стању извршиоца да 
је способан да обавља послове физичко-техничког обезбеђења и 
противпожарне заштите; 
- Уверење да су оспособљена за безбедан и здрав рад у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду; 
- потврду да су осигурана од последица несрећног случаја. 

Давалац услуге мора доставити Наручиоцу Лиценцу за вршење послова 
физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским 
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, у складу 
са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13 и 
42/15). 

Давалац услуге се обавезује да на послове физичког обезбеђења код 
Наручиоца распореди извршиоце који испуњавају услове за пружање тражене 
услуге као и захтеве наведене у конкурсној документацији. Давалац услуге 
гарантује да сви извршиоци, који обављају послове обезбеђења испуњавају све 
захтеве утврђене у конкурсној документацији. 

 
Члан 11. 

Давалац услуге се обавезује да услугe из члана 2. овог Уговора врши 
стручно, квалитетно, с пуном професионалном пажњом, у складу са позитивним 
законским прописима, стандардима квалитета и правилима струке, а према 
утврђеној динамици и потребама Наручиоца. 

Давалац услуге је у обавези да редовно води уредну и ажурну евиденцију 
присутности на раду свих ангажованих извршилаца за сваку смену, као и да 
сачињава и доставља Наручиоцу извештаје (дневне, ванредне, месечне и 
збирни годишњи извештај) о извршеним дневним активностима радно 
ангажованих извршилаца на пословима физичко техничког обезбеђења (ближе 
наведене у делу: спецификације услуге, као саставном делу конкурсне 
документације). 

Давалац услуге се обавезује да ће за своје извршиоце организовати и 
примењивати мере безбедности и здравља на раду, да ће обезбедити да се 
извршиоци придржавају прописаних мера безбедности и заштите на раду, као и 
службену и заштитну одећу и обућу, те остала неопходна средства за рад. 
 

Члан 12. 
Давалац услуга сe oбaвeзуje да ће приликом потписиваља уговора а 

најкасније у року од 15 дана од дана потписивања уговора доставити 
Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и то : 
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.  
 

Члан 13. 
Давалац услуге се обавезује да ће чувати као пословну тајну све исправе 

и податке везане за рад и пословање Наручиоца, који су му доступни или могу 
бити доступни при пружању услуга, односно да наведене исправе и податке 
неће без изричите писане сагласности Наручиоца саопштавати и преносити 
трећим лицима. 

Пружање било каквих информација медијима од стране ангажованих 
извршилаца   физичко техничког обезбеђења је строго забрањено. 

Давалац услуге гарантује Наручиоцу заштиту тајности података у име 
свих извршилаца који ће бити ангажовани на пословима из члана 2. овог 
Уговора. 
 

Члан 14. 
Наручилац има право да тражи од Даваоца услуга замену појединих или 

свих ангажованих извршилаца, који по овом Уговору пружају услуге, уколико је 
Давалац услуге ангажовао извршиоце супротно одредбама овог Уговора и 
условим Конкурсне документације, односно из других оправданих разлога. 

Давалац услуге је дужан да тражену замену изврши најкасније до краја 
текућег месеца у ком је замена тражена. 

Радно ангажовани извршиоци не могу се мењати у периоду важења 
Уговора, без сагласности Наручиоца. Давалац услуга се обавезује да замену 
извршиоца који пружа услугу физичког обезбеђења код Наручиоца, може 
извршити само уз претходну сагласност Наручиоца. 

У случају постојања потребе за заменом неког од радно ангажованих 
извршилаца, Давалац услуга се обавезује да обезбеди другог извршиоца који 
испуњава законом прописане услове за пружање услуге из члана 2. овог 
Уговора као и доказе о испуњености услова.У супротном, Наручилац није у 
обавези да прихвати услуге од стране другог извршиоца и има право да захтева 
да Давалац услуга обезбеди новог извршиоца. 

У случају непоступања по захтеву, Наручилац има право на једнострани 
раскид  уговора, под условима дефинисаним у Уговору. 

У случају било какве промене, која је од утицаја на пружање предметних 
услуга, Давалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 часа 



 

 

 

од настанка промене, писаним путем обавести Наручиоца о насталој промени, 
са предлогом за решење. 
 

Члан 15. 
У случају потребе за ванредним обезбеђењем објеката и локација 

Наручиоца или одређеног скупа који се одржава у неком од објеката или 
локација Наручиоца, Наручилац је обавезан да о томе благовремено обавести 
Даваоца услуга а најкраће у року од 48 сати од планираног догађаја за које је 
потребно ванредно ангажовање извршиоца. 

Ванредно обезбеђење објеката и локација Наручиоца врши се по 
јединичним ценама услуге које су дате у понуди која је саставни део овог 
уговора. 
 

Члан 16. 
Радно ангажовани извршиоци су у обавези да примају и извршавају 

налоге овлашћеног лица Наручиоца којима се доприноси бољој организацији. 
Уколико није задовољан радом појединих радно ангажованих извршилаца, 
Наручилац може писаним путем захтевати замену. 
 

Члан 17. 
Давалац услуга се обавезује да у циљу извршавања услуга које су 

предмет набавке, за све радно ангажоване извршиоце на пословима физичког 
обезбеђења Комплекса, искључиво о свом трошку обезбеди: 
-   једнообразну одећу – униформу; 
-  идентификационе ознаке са обележјима Даваоца услуга на којима се 
налазе лични подаци о ангажованом извршиоцу (име, презиме извршиоца); 
-  неопходну исправну опрему и средства за рад. 
 

Члан 18. 
Давалац услуга је обавезан да одреди једно лице за сарадњу, одговорно 

за контролу квалитета предметних услуга и контролу рада радно ангажованих 
извршилаца. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 19. 

Уколико Давалац услуга не врши реализацију предмета овог уговора у 
складу са издатим налозима од стране Наручиоца, што се констатује 
записником о извршеним услугама, Давалац услуга је дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини од 20% од укупне вредности фактуре за 
текући месец без ПДВ-а, с тим што укупан износ свих обрачунатих казни не 
може бити већи од 5% од укупно уговорене цене из члана 5. овог уговора без 
ПДВ-а. 

Одредба овог члана ће се примењивати без претходне обавезе 
Примаоца услуге да о томе обавести Даваоца услуга, па је самим падањем у 
доцњу Даваоц услуга дужан да плати Наручиоцу услуге уговорну казну. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 20. 

Уговора се закључује на период до 12 месеци тј. до испуњења 
финансијских средстава од дана закључења Уговора. 



 

 

 

 Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у 
следећим случајевима: 
-  споразумом уговорних страна у писаној форми; 
-  једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају 
неизвршавања уговорних обавеза, са отказним роком од 30 дана од дана 
пријема обавештења о једностраном раскиду; 
-  једностраним раскидом Наручиоца у случају грубог кршења уговорних 
обавеза од стране Даваоца услуга, несавесног и немарног вршења послова 
предметне услуге од стране радно ангажованих извршилаца, са отказним роком 
од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду. 

У случају да је раскид скривио Давалац услуга, Наручилац има право да 
према пословној банци Даваоца услуга активира и наплати меницу за добро 
извршење посла као и право на накнаду штете до пуног износа. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивни прописи који регулишу 
предметну материју. 

У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде, 
првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне 
документације, потом Понуде и на крају одредбе Закона којима се уређује 
област јавних набавки, облигационих односа и обезбеђења. 

Давалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) 
дана од дана настанка промене о било ком податку који се односи на 
испуњеност услова из поступка јавне набавке o насталој промени писано 
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
Уговорне стране се обавезују да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. 
 

Члан 22. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који 

проистекну из Уговора решавати споразумно. У случају да настали спор није 
могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за његово 
решавање бити надлежан Привредни суд. 
 

Члан 23. 
Уговор се сматра закљученим након његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) 
примерка за сваку уговорну страну.Уговорне стране сагласно изјављују да су 
уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз 
њихове стварне воље, што потврђују својим потписом. 
 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
            В.Д. Д и р е к т о р а                                                  Давалац услуга 
________________________                                                  Д и р е к т о р 
         Дарко Филиповић                                              _________________________            
         



 

 

 

 
 


