
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 3. овог Уговора, 
изврши након испостављеног пројекта који треба да садржи све потребне податке за извршење 
услуге у року од 8 дана од дана испостављеног рачуна од стране извршиоца услуге на рачун: 
  
број________________________________________   
   
код ___________________ банке,  
 
 

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово, по 
питању услова и начина плаћања. 
 

Члан 5. 
  Пројектно - техничка документација која се израђује у складу са Законом о јавним 
путевима, техничким прописима и стандардима мора да садржи:  
 

 Општа документа  
 Пројектни задатак 
 Технички извештај  
 Предмер и предрачун саобраћајне сигнализације 
 Техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације 
 Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине 
 Графички део пројекта 
 Детаље саобраћајне сигнализације 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 6. 
Извршилац услуге се обавезује:  
 - да пројектно - техничку документацју изради стручно и квалитетно, према правилима 
струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према добијеном пројектном задатку у складу са 
понудом  и осталим условима као и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа 
Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет 
уговора. 

- да изврши геодетска снимања постојећег стања, а све податке са терена (објекте, ел. стубове 
и друго) уцрта, сачини геодетску подлогу и изради ситуацију у одговарајућој размери, која ће 
послужити као подлога за пројектовање; 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 3. овог Уговора, 

изврши након испостављеног пројекта који треба да садржи све потребне податке за извршење 
услуге у року од 8 дана од дана испостављеног рачуна од стране извршиоца услуге на рачун: 

  
 

број________________________________________   
   
код ___________________ банке,  
 
 

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово, по 
питању услова и начина плаћања. 
 

Члан 5. 
  Пројектно - техничка документација која се израђује у складу са Законом о јавним 
путевима, техничким прописима и стандардима мора да садржи:  
 

 Општа документа  
 Пројектни задатак 
 Технички извештај  
 Предмер и предрачун саобраћајне сигнализације 
 Техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације 
 Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине 
 Графички део пројекта 
 Детаље саобраћајне сигнализације 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 6. 
Извршилац услуге се обавезује:  
 - да пројектно - техничку документацју изради стручно и квалитетно, према правилима 
струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према добијеном пројектном задатку у складу са 
понудом  и осталим условима као и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа 
Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет 
уговора. 

- да изврши геодетска снимања постојећег стања, а све податке са терена (објекте, ел. стубове 
и друго) уцрта, сачини геодетску подлогу и изради ситуацију у одговарајућој размери, која ће 
послужити као подлога за пројектовање; 
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број________________________________________   
   
        код ___________________ банке,  
 
 

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово, по 
питању услова и начина плаћања. 

 
Члан 5. 

  Пројектно - техничка документација која се израђује у складу са Законом о јавним         
путевима, техничким прописима и стандардима мора да садржи:  

 
 Општа документа  
 Пројектни задатак 
 Технички извештај  
 Предмер и предрачун саобраћајне сигнализације 
 Техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације 
 Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине 
 Графички део пројекта 
 Детаље саобраћајне сигнализације 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 6. 
Извршилац услуге се обавезује:  
 - да пројектно - техничку документацју изради стручно и квалитетно, према правилима 
струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према добијеном пројектном задатку у складу са 
понудом  и осталим условима као и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа 
Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет 
уговора. 

- да изврши геодетска снимања постојећег стања, а све податке са терена (објекте, ел. стубове 
и друго) уцрта, сачини геодетску подлогу и изради ситуацију у одговарајућој размери, која ће 
послужити као подлога за пројектовање; 

 
 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
Уговарачи сагласно утврђују да је Извршилац  прибавио о свом трошку и у оригиналном 

примерку доставио Наручиоцу средство обебеђења, и то: 
 

1. Меницу за добро извршење уговорних обавеза која је безусловна, на први позив 
наплатива, без права на приговор, на износ у динарима који чини 10% понуђене уговорне 
вредности без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида 
уговора или 
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