
MOДЕЛ  УГОВОРА 
Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите- према Oдлуци о заштити 

пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на 
територији Града Сомбора  

број 404-105/2016-IX 
 
Закључен између:  
 
1. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:  
    - ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, кога заступа Градоначелник града Сомбора 
Душанка Голубовић (у даљем тексту: Наручилац), 
 
ПИБ: : 100123258 
Матични број: 08337152 
 
и 
 
2. ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: (попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са 
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач) 
Понуђач_______________________________________________________ кога заступа__________ 
_______________________________________(удаљем тексту: Извођач радова) 
                        (попуњава понуђач) 
 
ПИБ: ______________________________________________________________ (попуњава понуђач) 
Матични број: ______________________________________________________ (попуњава понуђач) 
Брoj рачуна: _______________________________________________________ (попуњава понуђач) 
Пословна банка:____________________________________________________ (попуњава понуђач) 
 
2а. Подизвођач - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са 
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач) 
 
1.__________________________________________________________________(попуњавапонуђач) 

2._________________________________________________________________ (попуњава понуђач) 

3._________________________________________________________________ (попуњава понуђач) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(У моделу уговора навести име и седиште подизвођача, а у уговору ће бити уписани пуни подаци о подизвођачу) 
 
2б. ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке понуде) 
Уколико је друга уговорна страна понуђач - извршилац група понуђача (заједничка понуда) потребно 
је навести називе свих чланова групе понуђача. 
 
1.члан _______________________________________________________________________________ 

2.члан _______________________________________________________________________________ 

3.члан _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(У моделу уговора, навести име и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, а у уговору ће бити уписани њихови 
пуни подаци. Празне ) 
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(Даље, навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћено лице): 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
(Даље, навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача ): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Уговорне стране споразумеле су се даље како следи: 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 Уговорне стране претходно констатују да је Одлуком наручиоца бр. 404-105/2016-IX од 
10.11.2016. године покренут поступак јавне услуга - Услугa обављања послова Обезбеђења и 
заштите- према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева 
и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора. 
            Уговорне стране даље констатују да је по позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији за јавну набавку број 404-105/2016-IX који су објављени на интернет страници 
Наручиоца и Порталу јавних набавки извршилац услуге (у уговору ће се навести назив извршиоца) 
дао најнижу понуђену цену. 
 
 

Члан 2. 
 Предмет овог уговора је пружање услуга - Услугa обављања послова Обезбеђења и 
заштите- према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева 
и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора, а у свему према техничком опису и 
прихваћеној понуди извршиоца (у уговору ће Наручилац навести назив извршиоца) која је заведена 
код Наручиоца (у уговору ће Наручилац навести број и датум понуде заведене код Наручиоца).  

Вршење услуге, у свему према напред наведеном опису услуга ове конкурсне документације, 
вршиће се на територји Града Сомбора, која обухвата катарстарске општине: Табела 1. у прилогу 
конкурсне документације 
  
 
ЦЕНА 

Члан 3. 
 Укупна уговорена вредност за предметне услуге  према прихваћеној понуди Извршиоца 
износи укупно__________________ динара (без ПДВ-а), односно_____________________ динара (са 
ПДВ-ом.), а добијена је на основу јединичних цена из Понуде.  

Овако уговорена цена не може се мењати за време трајања уговора. 
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити 

реализоване у складу са уговорним обавезама, а највише до износа средстава која ће за ту намену 
бити одобрена у тој буџетској години. 
  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 Наручилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора, плаћати месечно Извршиоцу у 

року од 15 дана, од дана достављања рачуна за стварно извршене услуге у предходном месецу. Пре 
исплате, рачун мора бити оверен од овлашћеног лица Наручиоца.  
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Основ за испостављање рачуна је потписан и оверен записник о стварно извршеним услугама, 

у коме је исказан обрачун на основу дате понуде. 
Извршилац се обавезује да месечни рачун на име извршених услуга по овом Уговору достави 

најкасније до 5-тог у текућем месецу за извршену услугу, за предходни месец са свимовереним 
записницима о извршеним услугама. 

 
На рачуну, поред осталих података, обавезно мора бити уписан број рачуна, број уговора, 

валута плаћања, рачун извршиоца и порески идентификациони број обе уговорне стране. 
 

Члан 5. 
Извршиоцу се поверава обављање послова Обезбеђења и заштите пољопривредног земљишта 

и имања на подручју Града Сомбора, а према Одлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и 
засада, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист Града Сомбора бр. 1/2011) за период од 
дванаест месеци од дана закључења истог, односно до утрошка средстава обезбеђених Одлуком о 
буџету Града Сомбора. Штите се: 
 
- усеви и засади на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше; 
 
- пољопривредно земљиште, опрема и објекати на истом; 
 
- пољски путеви, канали за наводњавање и одводњавање од бацања комуналног и другог   отпада; 
 
- пољопривредно земљиште, пољски путеви, канали за одводњавање и наводњавање од 
неконтролисаног ширења корова, парложне траве и амброзије; 

 
Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од 

пољске штете,  дефинисани су појмови:  
 
- Пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, повртњаци, воћњаци, виногради, ливаде, 

пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик својине на подручју Града Сомбора и земљиште 
које је одговарајућим планским актом намењено за пољопривредну производњу до привођења 
намене. 
 

- Усеви јесу: засејане пољопривредне културе намењене за људску и сточну исхрану као и за 
индустријску прераду; 
 

- Засад јесте: воћњаци и виногради који се налазе ван граница грађевинског подручја Града 
Сомбора. 
 

- Пољски путеви су некатегорисани путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта 
и земљишта изван граница грађевинског подручја Града Сомбора. 
 

- Канали за наводњавање и одводњавање су канали који се граниче са парцелама и 
пољским путевима и служе за прилив и одлив воде а у циљу унапређења пољопривредне 
производње. 
 

- Објекати  и опрема су: рибњаци, грађевински објекти у функцији пољопривредне 
производње, системи за наводњавање и одводњавање, бунари, црпне станице и противградне 
станице, који се налазе на пољопривредном земљишту 
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Члан 6. 

Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од 
пољске штете,  забрањено је:  
 

1. Присвојити, кидати, уништавати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и 
засаде. 

2. Ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштетити 
туђе усеве, засаде и остало дрвеће. 

3. Палити остатке усева и засада на сопственом и туђем пољопривредном земљишту. 
4. Прелазити трактором, запрежним колима и другим средствима преко туђег пољопривредног 

земљишта, усева и засада, уколико на овим пољопривредним површинама не постоји право 
службености пролаза. 

5. Пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђег пољопривредног земљишта. 
6. Износити и бацати разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве 

животиња и друго смеће на сопствено и туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве, канале за 
одводњавање и наводњавање, бунаре и рибњаке. 

7. Испуштати фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, бунаре и рибњаке. 

8. Вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова без писмене сагласности власника 
имања. 

9. Присвојити, кидати, ломити и вршити оштећења на било који други начин на рибњацима, 
грађевинским објектима у функцији пољопривредне производње, системима за наводњавање и 
одводњавање, бунарима, црпним станицама и противградним станицама које се налазе на 
пољопривредном земљишту. 

10. Прогон стоке пољским путевима и путевима који воде поред пољопривредних имања. 
11. Оштетити или сећи дрвеће које чини пољозаштитни појас. 

 
 

Члан 7. 
ИЗВРШИЛАЦ услуга је дужан да обезбеди, рад пољочуварске службе у складу са 

„Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од 
пољске штете“ („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 1 од 28.01.2011. године), а нарочито:  

 
- Да спречи све радње из члана 6. овог Уговора; 
 
- Донесе са Наручиоцем усаглашен правилник о организовању и начину рада пољочуварске 

службе. Организује рад и руковођење радом пољочуварске службе. Одреди руководиоца 
пољочуварске службе и пољочуваре за непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева и 
засада на њему, пољских путева, канала за наводњавање и одводњавање од пољске штете и др... 
Пољочувари имају својство службеног лица.  

 
- Предузеће, предузетник или друго правно лице које буде изабрано у поступку јавне набавке 

дужно је да за обављање послова пољочувара ангажује лице које има пребивалиште на територији 
месне заједнице на чијем подручју ће обављати послове поључувара а у складу са бројем извршилаца 
по Месним заједницама датим у Табели  1 у прилогу конкурсне документације. 

 
- Да достави копију о пријави радника; 
 
- Да пре потписивања уговора обезбеди простор (да располаже простором) подобним за 

дежурно-оперативни центар, као канцеларијски простор Руководиоца пољочуварске службе 
опремљен минимално једном фиксном телефонском линијом за потребе рада службе. 
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Рад руководиоца пољочуварске службе и оперативног центра биће утврђен са овлашћеним 

лицем Наручиоца. Руководилац пољочуварске службе је у перманентној приправности од 0-24 часа 
(из тог разлога мора да има обезбеђен стално доступан мобилни – дежурни телефон у току 24 часа 
како за Наручиоца тако и за пољочуваре и грађанство). Оперативни центар служи и за пријем 
грађанства. 

 
 - Дневну  24-часовну приправност сваког од пољочувара, обилазак терена-територије према 

утврђеном распореду, као и реаговање у року од 30 минута од пријаве/дојаве да је учињена или да се 
дешава штета (под реаговањем се, минимално, подразумева да је руководилац пољочуварске службе 
пренео пријаву пољочувару и да је пољочувар кренуо на извршење). По потреби сваком од 
пољочувара може се наложити 12-часовно или 24-часовно дежурство по налогу Руководиоца 
пољочуварске службе или овлашћеног лица испред Наручиоца.  

 
- Дежурства се посебно не обрачунавају, као ни приправност, обилазак, трошкови обезбеђења и 

експлоатације опреме и средстава и друге активности за потребе службе  јер све треба да буде 
урачунато у јединичну цену услуге. 

 
- Да изврши едукацију и проверу знања о правима, обавезама и процедурама и техникама рада у 

пољочуварској служби за све извршиоце, укључујући и знања на потребном нивоу из области 
заштите од пожара и физичког онемогућавања лица затечених при чињењу штете; 

 
- Да поштује обавезе према запосленима који ће бити ангажовани на предметним пословима, а 

који проистичу из важећих прописа о раду, заштити на раду, запошљавању и условима рада 
специфичним за службе обезбеђења; 

 
-Да приликом исплата зарада запослених поштује минималну цену рада дате на основу одлуке 

надлежног органа за територију Републике Србије; 
 
- Да обезбеди неопходан канцеларијски материјал; 
 
-Да се о причињеној пољској штети благовремено обавести пољопривредни инспектор и 

власник, односно корисник пољопривредног земљишта коме је штета причињена; 
 
-Да Уговором са наручиоцем прецизира обавезе које се односе на начин коришћења средстава и 

опреме које град Сомбор уступа у исправном стању на коришћење. Такође има обавезу поправке 
свих кварова који су последица како експолатације тако и непажње, нестручне или ненаменске 
употребе средстава и опреме о чему има обавезу да извести наручиоца и да исте врати у исравном 
стању по истеку Уговора; 

 
- Уколико дође до квара на било којем средству или опреми предвиђеним за рад пољочуварске 

службе до отклањања квара Извршилац је у обавези да обезбеди заменско средство и опрему;  
Да сноси трошкове горива, мазива и услуге мобилне телефоније;  
 
- Да извршиоце опреми свим  предвиђеним средствима и опремом која је  прибавио  Извршилац 

или преузео од Наручиоца, укључујући и обезбеђење униформи за рад на отвореном, 
идентификационе ознаке итд. Извршиоци имају обавезу ношења ГПС уређаја за време одласка на 
задатак: 

 
-Да врши администратвне и техничке послове за потребе Комисије за процену настале пољске 

штете; 
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-Да пријаве  подноси надлежним органима (Одељењу за пољопривреду и рурални развој 

Градске управе Града Сомбора) или Полицијској управи у Сомбору, уколико се ради о кривичном 
делу које се гони по службеној дужности; 

 
-Да руководилац пољочуварске службе доставља записнике Одељењу за пољопривреду и 

рурални развој; на основу примљеног записника са доказима о недозвољеној радњи којом је 
причињена штета, запослени из Одељења дужан је одмах да покреће одговарајуће прекршајне 
поступке, да издаје прекршајне налоге; 

 
Извештај се подноси једапут месечно надлежном органу Наручиоца о стању на терену и 

предузетим мерама у току претходног месеца, кojи се прилаже уз рачун приликом подношења 
на плаћање. 
 

 У обављању послова заштите пољочувари имају права и дужности да: 
 
 - свакодневно обилазе пољопривредно земљиште, ветрозаштитне појасеве пољске путеве и 

канале на подручју на коме врши дужност пољочувара; 
 
 - спречавају све радње којима се наноси штета усевима и засадима на свом пољопривредном 

земљишту као и на јавним површинама као што су ветрозаштитни појасеви, пољски путеви и канали; 
 

 - проналазе починиоце пољске штете; 
 
 - уочавају бацање смећа ван прописаних места за одлагање отпада; 
 
 - утврђују индентитет власника односно корисника пољопривредног земљишта којем је нанета 

штета; 
 
 - дужни су да приликом откривања пољске штете сачини записник који садржи: време и место 

на коме је штета причињена, опис причињене штете, индентитет лица затеченог у радњи извршења 
штете (име, презиме, адреса и ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока и изјаве оштећеног лица, а 
уколико нису у стању да идентификују лице или ако лице одбије сарадњу са пољочуваром, затражи 
помоћ Полицијске управе у Сомбору и да помоћу истог изврши на лицу места идентификацију лица. 

 
 - дужни су да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно земљиште на 

којем је учињена штета и остало што је битно за утврђивање обележје радње, као и да сачува 
пронађене предмете на лицу места; 

 
 - предузимају активне мере заштите у циљу спречавања да се штетни догађаји не догоде; 
 
 - обављају послове одређене Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 

пољских путева и канала од пољске штете на територији града Сомбора; 
 
  - уколико је то могуће врше и физичко онемогућавање непосредних извршилаца, затечених на 

лицу места у прављењу штете и подносе пријаве надлежним органима. 
 
  - уоче и спречавају штету нанету нестручним или несавесним коришћењем хемијских 

средстава за заштиту биља; 
 
   - спрече спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту; 
 
  - спрече испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту уколико се иста не врши на 

сопственом земљишту и пашњацима, као и спречавање номадске испаше; 
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 - спрече штету на усевима, воћњацима и виноградима, шумама, као и да се за сваку 

недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, прикупи 
податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно 
кориснику, као и да прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има и о свему томе да се 
сачини записник; 

 
- уоче и спрече неовлашћено одлагање лешева угинулих животиња, као и обавештавање 

надлежних инспекција и комуналног предузећа ради уклањања лешева угинулих животиња; 
 

- уоче и спрече неовлашћеног одлагања смећа ван прописаних места за одлагање; 
 
- уоче и спрече штете нанете пољопривредном механизацијом; 
 
 - уоче и спрече неовлашћеног одлагања, уништавања и паљења фолија и другог опасног и 

отровног отпада на пољима, каналим и сл.; 
 

  - врше котролу издатих површина (обрадивих њива и пашњака, као и парцела предвиђених за 
пошумљавање); 

 
 - врше котролу и надзор над постављањем кошница на предвиђеним површинама; 
 
 - врше надзор и чување природних резервата; 

 
 - врше и друге послове по налогу наручиоца. 

 
 

Члан 8. 
 Извршилац се обавезује да ће услуге за ЈН 404-105/2016-IX пружати у свему према 
прихваћеној Понуди, бр.___________________ од ____________________2016. године са свим 
прилозима и преузетим обавезама, у складу са конкурсном документацијом. 
 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 
Уговарачи сагласно утврђују да је Извршилац прибавио о свом трошку и у оригиналном 

примерку доставио Наручиоцу, а пре потписивања Уговора писмо о намерама банке о издавању 
банкарске гаранције за  добро извршење посла, која је безусловна,  на први позив наплатива, без 
права на приговор, на износ у  динарима који чини 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а 
и периодом важења 30 дана дуже по истеку Уговора.  

 
- Одложени доказ за одабраног Понуђача: Оригинал банкарску гаранцију за добро 

извршење посла која је безусловна, на први позив наплатива, без права на приговор, на износ у  
динарима који чини 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и периодом важења 30 дана 
дуже по истеку Уговора. 

 Банкарска гаранција покрива и трошкове не савесног и не наменског управљања опремом коју 
обезбеђује Наручилац. 
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Члан 10. 

 НАРУЧИЛАЦ се обавезује да: 
- именује одговорно лице које ће бити задужено за контакте са понуђачем, оверу обрачуна и др., 
- да упозори извршиоца услуге на чињенице које су посебно важне са аспекта безбедности, 
 

Члан 11. 
 Извршилац и Наручилац констатују, да је Извршилац ангажовао 35 извршилаца – 1 

руководилац и 34 пољочувара који  су из насељених места, која припадају катастарским општинама 
на којима се налазе непокретности за које ће се обављати услуга обезбеђења и заштите. Извршиоци 
испуњавају услов да су са сталним пребивалиштем на територији месне заједнице на чијем подручју 
ће обављати предметне послове. Број извршиоца по катастарским општинама је одређен уз 
сагласност Наручиоца (Табела 1 из конкурсне документације).  

Извршилац је именовао и обезбедио руководиоца пољочуварске службе који има обезбеђено 
боравиште или пребивалиште на територији Града Сомбора и радно искуство на месту руководиоца 
пољочуварске службе  у трајању од најмање 1 године, који  је обавезан да: 
 

- подноси документацију о причињеној штети, а на основу записника пољочувара 
- да распоређује пољочуваре у складу са потребама и плановима заједничких акција на 

територији града Сомбора 
- у договору са Наручиоцем планира заједничке контролне акције и врши и друге послове 

неопходне за функционисање пољочуварске службе. 
Извршилац има обавезу да, за обављање наведених услуга извршиоце опреми свим  предвиђеним 
средствима и опремом која је  прибавио Извршилац или преузео од Наручиоца, укључујући и 
обезбеђење униформи за рад на отвореном, идентификационе ознаке итд. Извршиоци имају обавезу 
ношења ГПС уређаја за време обављања предметне услуге. 
 

 
Члан 12. 

 Констатује се да су своје обавезе Наручилац и Извршилац у прибављању опреме и 
средстава за извршење предметне услуге извршили, а које се састоје од:  

 
- за Наручиоца да ће уступити на коришћење Извршиоцу услуга техничку опрему коју 

поседује:  
1. Мотоцикл APN -6 - 20 ком 

2.Кациге -  11ком 

 
Примопредаја средстава и опреме ће се извршити уз обострано потписан записник о 

примопредаји, а након потписивања уговора. 
 
 - За Извршиоца да ће прихватити на коришћење од Наручиоца горе наведена техничка 
средства и опрему и да је о свом трошку прибавио недостајућа средства и опрему и то:  
 

1. Дигитални фотоапарат са опремом - 35 koм. 

2. Двоглед - 35 koм. 

3. Moбилни телефон - 35 koм. 

4.GPS уређај - 35 koм. 

5. Мотоцикл/Бицикле са мотором – 15 ком 

6.Кациге - 24 ком 

7. Батеријске лампе - 35 ком 
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8. Радно одело - 35 koм. 

9. Кишна кабаница - 35 koм. 

10. Гумене чизме - 35 koм. 

11. Качкети - 35 koм. 

12. Возила - 5 ком.  

 
Поред наведене опреме вршилац услуге ће обезбедити и другу опрему уколико је потребна за 

обављање послова Обезбеђења и заштите од пољске штете. 
 

Трошкове кварова, инвестиционог и редовног одржавања свих наведених техничких средстава 
и опреме сноси Извршилац услуге. Након истека уговора, Извршилац је дужан да врати опрему која 
му је уступљена у исправном стању. 

 
 Констатује се да је извршилац обезбедио простор за дежурно - оперативни центар који ради 
24 сата дневно са фиксном телефонском линијом, за време трајања уговора на адреси 
_______________________________________________ по основу (својине, закупа…) 
 

Члан 13. 
Извршилац услуге гарантује за квалитет извршене услуге. Ако је услуга коју Извршилац 

услуге пружа Наручиоцу неадекватна, односно не одговара неком од елемената из понуде и техничке 
спецификације, Извршилац услуге одговара по основу Закона о облигационим односима за 
неиспуњење обавеза. 

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, 
Извршилац услуге је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема писмене 
рекламације од стране Наручиоца, у противном Наручилац има право да недостатке отклони 
ангажованјем трећих лица на терет Извршиоца услуга. 
 
 

Члан 14. 
Наручилац задржава право да за време трајања овог уговора у свако доба од Извршиоца 

затражи информацију о обављању посла. 
Наручилац задржава право да, уколико у току трајања овог Уговора дође до потребе за 

изменом броја извршилаца, у складу са оквирним бројем сати за вршење услуге, односно уговорених 
сати рада обезбеђења, изврши корекцију истих.  

Замену запосленог ангажованог на извржшавању послова по овом Уговору, Извршилац може 
обавити искључиво уз писану сагласност Наручиоца. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 15. 
 Уговарачи сагласно утврђују уговорну казну за прекорачење уговореног рока извођења радова 
овим Уговором и то 0,1 % за сваки календарски дан доцње, а највише до 5 % од укупне вредности 
предмета овог Уговора.  
 Наручилац задржава право, поред уговорне казне из претходног става, на накнаду штете, и то 
како обичне штете, тако и штете по основу изгубљене добити, у пуном износу до потпуне накнаде. 
 Извођач је обавезан да поступа у складу са налозима Надзора и Наручиоца који нису у 
супротности са позитивним прописима, добрим пословним обичајима и правилима струке. 
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Члан 16. 

 (Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у уговору са 
навођењем радова (врсте радова) које ће извршити подизвођач, као и чињеница ако понуду  поднесе 
група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и конкурсне документације. 
 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам понуђач. 
Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно.  
У уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде 
(самостална ,са подизвођачем или заједничка). 
 
 
 

Члан 17. 
Извршилац се обавезује да уговорене услуге пружа благовремено, квалитетно, савесно и у 

складу са стандардима и нормативима за ову врсту услуга, односно у складу са актима Наручиоца и 
Извршиоца који регулишу ову материју. 

Извршилац је обавезан да поступа у складу са налозима Наручиоца који нису у супротности 
са позитивним прописима, добрим пословним обичајима и правилима струке. 

Извршилац испуњава одговарајуће стандарде квалитета и поседује тражене лиценце, за сво 
време трајања уговора  што доказује сертификатима. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
 Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза 
друге уговорне стране.  
 Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања и да 
Наручиоцу преда Пројекат изведеног стања.  
 Уговорне стране ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида 
уговора. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису регулисани овим 
уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, и други важећи прописи 
у делу који није супротан одредбама Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 20. 

 Извођач је обавезан да за време трајања овог Уговора без одлагања, а најкасније у року од 5 
дана, од дана настанка промене у било којем од података који се тичу обавезних и додатних услова 
за извршење Уговора, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да промену документује на 
прописан начин (као што су: стечај, ликвидација, промена назива, немогућност обављања посла и 
др.). 
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Члан 21. 
 Уговорне стране сагласне су, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у супротном 
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Сомбору. 
 
 

Члан 22. 
Саставни део овог Уговора је: 
 Технички опис 
 Понуда Извршиоца из члана 2. овог Уговора, која обухвата све услове и прилoге из 

конкурсне документације 
 Средства обезбеђења: - писмо о намерама за добро узвршење поса 
  банкарска гаранција за добро узвршење поса 

 
 

Члан 23. 
 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка  
 
 
 
 
 

                     ИЗВРШИЛАЦ                                                                          НАРУЧИЛАЦ  

 

 ____________________________                   М.П.                     _______________________________ 
      (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена:                                                                                                                                                                            
 Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.                 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава носилац посла.   
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