
Република Србија 

Општина Ариље 

Општинска управа                                                                                                                               

IV број 404-71/2021                      

__.7.2021. године 

А р и љ е  

 

 

УГОВОР 
о извођењу радова на летњем одржавању  путева и улица на територији 

општине Ариље  
 

 
 
Закључен између:  
 
1) НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 
53, ПИБ: 100493722, МБ:07254628, рачун: 840-131640-95, коју заступа начелник 

Општинске управе Горица Петровић, / у даљем тексту: Наручилац/ 
 
2) ИЗВОЂАЧ: _________________________________________  
Адреса: _________________________________  
МБ: __________________________  
ПИБ:_________________________  
Текући рачун: ________________ Банка _________________  
Кога заступа: __________________________  
( у даљем тексту: Извођач)  
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

Члан 1. 

 Предмет уговора је извођење радова на летњем одржавању путева и 
улица на територији општине Ариље, у складу са спроведеним отвореним 
поступком јавне набавке број IV  404-71/21 и то према спецификацији из 
конкурсне документације Наручиоца и према понуди Извођача радова. 
 Радови из става 1. овог члана подразумевају радове на летњем 
одржавању општинских путева на: 
 Партији 3. Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у 
МЗ Вране, Поглед, Вигоште, Богојевићи, Латвица и Ариље. 
 Уговор се закључује на период од 2 месеца од дана закључења уговора.  
  
  

Члан 2. 
 Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора 
вршити употребом сопствене механизације и радне снаге, у укупном износу од: 
 - за партију 3. __________________________________  динара.  
 Цену утврђену у ставу 1. овог члана Извођач радова нема право да 
повећава за време извршења овог уговора.  
 
 
 



Уговорена вредност – цена радова и начин плаћања  
 

Члан 3. 
 Укупна финансијска вредност овог уговора износи: 
 

-за партију 3.  ______________ динара без ПДВ-а,/и словима: 
_____________________________________________________ односно 
_______________ динара са ПДВ-ом/ и словима: 
_______________________________________________________________.   
 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 Цена је изражена у динарима и обухвата укупну цену коштања са свим 
зависним трошковима за извршење предмета јавне набавке.  
 Стварна вредност уговора биће одређена на основу стварно извршених 
услуга, а до уговореног износа.  
 
Валута и начин плаћања 
  

Члан 4. 
 Наручилац се обавезује да износ из члана 3. овог уговора плати 
Извођачу радова, на основу документа који испоставља Извођач, а којим је 
потврђено извођење радова, од стране надзорног органа оверене окончане 
ситуације и то у року до 45 дана од дана пријема исте од стране одговорног 
лица Наручиоца. 
 
Период и место извођења радова  

 
Члан 5. 

 Извођач  радова се обавезује да предметне радове по овом Уговору 
започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача  
радова у посао од стране Наручиоца.  
 Наручилац ће за сваки конкретан посао упутити налог Извођачу. Увођење 
у посао се врши у року од 5 дана од дана упућеног налога, а извођење радова у 
року од 10 дана од дана увођења у посао. 
Место извршења радова је територија општине Ариље. 
 
Права и обавезе Извођача радова  
 

Члан 6. 
 Извођач радова се обавезује:  
 
- да се придржава упутстава која добије од одговорног лица Наручиоца;  
- да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна и упозори на 
неопходност поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима 
Послодавац како би се максимално избегла могућност настанка нежељених 
последица на радном месту;  
- да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Извођача радова 
према Наручиоцу или трећем лицу, намерно или крајњом непажњом;  
- да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом извођења 
предметних радова;  
- да најмање два дана пре почетка извођења предметних радова Наручиоцу 
достави Одлуку - Решење о именовању одоворног извођача радова;  



- да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Уговора, техничкој 
спецификацији Наручиоца и понуде Извођача радова; 
- да радове изврши квалитетно уз поштовање техничких норматива за ову врсту 
посла.  
 

Члан 7. 

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока ако је у 
извођењу радова у том року био спречен ванредним околностима који се нису 
могли предвидети у време закључења уговора. Ванредним околностима 
сматрају се нарочито: природни догађаји (поплаве, земљотреси итд.) који се 
сматрају вишом силом, мере државних органа. Рок се продужава за време 
трајања ванредних околности.  
 
Обавезе Наручиоца  

Члан 8. 
Наручилац се обавезује:  
- да у законском року изврши плаћање по овом Уговору;  
- да благовремено Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано 
извођење радова по уговору;  
- да именује лице које ће обављати стручни надзор;  
- да испуни све обавезе, према Извођачу радова, из овог уговора и у складу са 
техничком спецификацијом Наручиоца.  
 

     Члан 9. 

 Наручилац и Извођач радова су сагласни да заједничка комисија изврши 
контролу изведених радова о чему ће се сачинити записник.  
 Уколико комисија за примопредају изведених радова установи недостатке 
који су резултат лоше изведених радова, Извођач је дужан да недостатке 
отклони у року који одреди комисија без икакве надокнаде.  
  

   Члан 10. 
 Извођач гарантује квалитет изведених радова у року од _____ године, 
рачунајући од дана записничке примопредаје изведених радова.  
 Извођач је дужан да одмах по позиву Наручиоца, без накнаде, отклони 
утврђене недостатке настале у гарантном року, о свом трошку.  
 
Раскид уговора  

Члан 11. 

 Уколико у току извршења уговора једна од уговорних страна битно 
повреди неку од одредби уговора као и у случају неиспуњења неких обавеза из 
овог Уговора и техничке спецификације, друга уговорна страна може 
једнострано раскинути Уговор.  
 Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року 
писмено обавести другу уговорну страну.  
 

   Члан 12. 
 У случају раскида овог уговора, сачиниће се окончана ситуација са 
пресеком стања дуговања и потраживања.  
 Уговорне стране се обавезују да неспорна потраживања по окончаној 
ситуацији исплате у року од 45 дана од дана сачињавања ове окончане 
ситуације.  
 
 



Прелазне и завршне одредбе  
Члан 13. 

 Уговор се закључује до коначног извршења обавеза уговорних страна и 
ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 14. 

 Све измене и допуне уговора важе само ако су направљене у писаној 
форми, у виду Анекса, и потписане од обе уговорне стране.  
 

Члан 15. 

 За све што није регулисано овим Уовором примењиваће се Закон о 
облигационим односима и други важећи прописи за ову врсту набавке.  
 

Члан 16. 

 Све евентуалне спорове који настану у извршењу уговора, уговорне 
стране ће решавати споразумно.  
 У случају да се спор не може решити мирним путем уговара се 
надлежност суда. 
 

Члан 17. 

 Уговор ће бити сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по два примерка.  
 
 

У Г О В А Р А Ч И 
 
 
 

      За Извођача радова                                                                  За Наручиоца  
_______________________                                                               НАЧЕЛНИК 
             Горица Петровић 

_____________________ 

 


