
 

Република Србија                               

Општина Ариље 

Општинска управа                                                                    

IV  број 404-80/2021 

__.__.2021. године 

Ариље 

                                   

        

                                                                

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА  

 

Закључен   између: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Ариље,ул. Светог Ахилија бр.53,  МБ:07254628, 

ПИБ:100493722, рачун: 840-131640-95, коју заступа начелник Горица Петровић, (у даљем тексту: 

Наручилац) 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:___________________ (назив извођача), ул.________________ (адреса), 

__________________ (општина/град),ПИБ:______________  МБ:______________, 

рачун:_____________________ код _______________ (назив банке), које заступа 

______________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Члан 1. 

Наручилац је сходно члану 28. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

91/2019), а на основу позива за достављање понуда и спецификације потребних радова, спровео 

поступак јавне набавке радова: радови на изградњи игралишта. 

Понуђач је доставио понуду, која у свему одговара позиву за достављање понуда и  

спецификацији потребних радова Наручиоца. 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је јавна набавка број 404-80/2021 -  јавна набавка радова: радови на 

изградњи игралишта,на територији општине Ариље, у свему према спецификацији потребних радова 

Наручиоца, понуди понуђача дате у поступку јавне набавке број  404-80/2021  и према одредбама 

овог Уговора.  

 Рок на који се уговор закључује је 4 месеца.  

 

Члан 3. 

 Извођач радова  је обавезан да радове изведе стручно и квалитетно својом радном снагом, 

опремом и механизацијом, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и 

стандардима који важе за ту врсту посла, да у току извођења радова редовно уклања сав отпадни 

материјал, да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са 

извођењем овде уговорених радова и да се строго придржава мера заштите на раду. 

 

Члан 4. 

 Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем истих.  

 Наручилац се обавезује да упозна Извођача са локацијама на којој ће се изводити радови.  

 Наручилац задржаво право да у случају неквалитетно изведеног посла извођачу радова 

плати сразмерно мање од уговореног. 

 Евентуалне примедбе при примопредаји даје право Наручиоцу на одлагање исплате, док се 

примедбе не отклоне. 

 

 



Члан 5. 

 Рок за реализацију радова и испоруку добара  je 80 календарских дана од дана добијања 

писменог налога наручиоца. 

 Место извођења радова је територија општине Ариље. 

 Радови ће се изводити по динамици и плану Наручиоца. 

 Уколико се радови не изврше у уговореном року, Наручилац задржава право раскида уговора 

и накнаде штете.  

 Извођач радова се обавезује да Наручиоцу изведе предмет уговора према квалитету и 

карактеристикама који су одређени у спецификацији и понуди, и према важећим стандардима 

квалитета.  

 О примопредаји радова се сачињава записник.  

 

Члан 6. 

 Укупна вредност предмета уговора из члана 2. овог Уговора утврђује се у износу од:  

- без обрачунатог ПДВ-а  __________________ динара,/ словима: 

____________________________________________________________________/, 

- са обрачунатим ПДВ-ом ________________________ динара,/ 

словима:___________________________________________________________________ /. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да је цена радова која чини предмет уговора идентична 

са ценом понуде Извођача радова дате у поступку јавне набавке број 404-80/2021. 

 Уговорне стране су сагласне да се сви остали други трошкови који настају у вези испуњења 

уговорене обавезе урачунавају у цену радова која је предмет јавне набавке и не могу се посебно 

обрачунавати Наручиоцу.  

Члан 7. 

 Наручилац се обавезује да ће вредност радова плаћати  на текући рачун Извођача радова 

број: ____________________ код ______________________ банке, по извршеним радовима у року од  

45 дана од дана пријема радова од стране Наручиоца и испостављеној фактури.  

 

Члан 8. 

 Извођач радова гарантује, да ће извести предмет јавне набавке у складу са захтевима 

дефинисаним у  спецификацији потребних радова наручиоца и са својом понудом, а у случају да 

исту не испоштује, сагласан је, да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 

настаје.  

Члан 9. 

 На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог Уговора, а који нису 

регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.  

 

Члан 10. 

 Сва евентуално спорна питања по овом уговору, укључујући и раскид уговора уговорне 
стране ће решити споразумно и мирним путем, а уколико исто није могуће уговара се надлежност 
суда према седишту Наручиоца.  

Члан 11. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

добија по 2 (два) примерка.  

  

 

      ИЗВОЂАЧ                     НАРУЧИЛАЦ 

___________________                                       Општинска управа Ариље                                                   

       Директор                                                                      Начелник  

   ____________________                                                                            Горица Петровић                                                                     

                                                                                                                     ____________________                                                                               

                                                                                                                                                      


