
МОДЕЛ УГОВОРА  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Општинска управа 

Број: 404-61/14-02 
Датум:________ 
Ч а ј е т и н а 

 
 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )                 
                        о обављању геодетских услуга 

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у12/14  
  
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина, Општинска управа (у даљем тексту             
Наручилац)    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

    Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 
    које заступа начелникСлавица Дидановић 

и 
                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 
                                             

ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, 
ПИБ__________________, 
                                             које заступа директор_______________________________ 
 

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји 
) 
                                             
ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, 
ПИБ__________________, 

                                             које заступа директор_______________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                Геодетске услуге 
 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 12/14 Набавка 
геодетских услуга, Понуђач __________________________, као изабрани најповољнији 
понуђач се обавезује  да сукцесивно, а на позив Наручиоца обави геодетске услуге  
описане у техничкој спецификацији  које су  предмет овог уговора, према условима 
који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача 
бр.________ од _____.03.2014. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од 
_____ 03.2014. године, а која је саставни део овог уговора. 

Члан 1. 
 Вредност одређених врста геодетских услуга исказана је у обрасцу понуде у 
делу Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Понуђена цена сваке 
појединачне услуге даје се као фиксна за период важења Уговора. 

Члан 2. 
 Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног 
рачуна   на писарницу  Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун достави и радни 
налог потписан од стране Наручиоца, односно лица које је одређено као надзор над 
овим пословима. 



У рачуну се исказују све услуге које је Извршилац обавио по основу конкретног посла, 

по јединичним ценама исказаним у Понуди  Понуђача. 
 
 

Члан 3. 
 Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца обезбеди тачан квалитет 
геодетских услуга у складу са потребама Наручиоца, све у складу са Техничком 

спецификацијом из конкурсне документације, Закону о државном премеру и катастру, 
правилима струке, као и са техничким прописима и стандардима који регулишу ову 
материју. 

Извршилац  услуга је дужан да у року, не дужем од 24 часа, од момента пријема  
налога наручиоца, изађе на терен. 
Рок израде елабората ___________ дана од момента  требовања наручиоца. 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави 
Извршиоцу у писаној форми, а Извршилац је дужан да у року, не дужем од два дана, 

отклони недостатке. 

 

Члан5. 
Понуђачје дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 
 
      Члан 6.    

 Уговорне стране сагласно потврђују да је уз Понуду Извршиоца достављен доказ 
о поседовању важеће лиценце за рад геодетске организације и геодетске лиценце за 
одговарајућу врсту геодетских радова из члана 2. „Правилника о лиценцама за рад  
геодетске организације и геодетске лиценци ( Сл.Гласник РС бр. 33/10), ау складу са 
Законом о државном премеру и катастру ( Сл.Гласник РС бр. 72/09 и 18/10). 

 
Члан 7. 

 Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлаћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца 
у износу до 10% од вредности понуде бр._________ од  ___.___. 2014.године, која 
треба да садржи клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 

10 дана након извршења посла. 
Уколико Извршилац посла не обезбеди тачан квалитет геодетских услуга у складу са 
потребама Наручиоца, све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне 
документације, Закону о државном премеру и катастру, правилима струке, као и са 
техничким прописима и стандардима који регулишу ову материју, односно не отклони 
недостатке у договореном року, Наручилац ће активирати меницу. 
 

Члан 8. 

Овај уговор је временски и финансијски ограничен. 

Временски  годину дана од дана закључивања, а финансијски до висине 

средстава опредељених за реализацију овог уговора. Утрошком средстава 
Наручиоца за предметне услуге по овом уговору, у износу од 2.300.000,00 

динара (словима: двамилиона и тристотине хиљада динара), пре истека рока од 

једне године, овај уговор престаје да важи. 
 

 
 



Члан 9. 

 Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора.  
 

Члан 10. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 
 

 
Члан 11. 

 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно. 
 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Ужицу. 
       

 Члан 12. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА , 
 

 
____________________ 

 

За Наручиоца,                                                                                           
Начелник општинске управе 
Славица Дидановић 
_____________________ 

 


