
 

 

 

Број: II-404-1-21/2020-20 

Дана: 07.07.2020. године 

Суботица 

У Г О В О Р  број 1 

Закључен дана ________________ између: 

1. „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА са седиштем у Суботици, Трг Републике 16, матични број: 

20064030, ПИБ: 103967584, рачун број 840-949743-80, које заступа  директор Предраг Радивојевић 

дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране, и 

2.“ВЕРКЕРИНГ“ ДОО из Новог Сада, улица Светозара Милетића број 40, матични број: 20790385, 

ПИБ: 107379803, жиро рачун број: 340-11015882-87, код Ерсте Банке, које заступа директор Нихад 

Зељковић, (у даљем тексту: Извршилац) са друге стране и 

ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА из Суботице, улица Ђуре Ђаковића 23/2, матични број: 08676089, 

ПИБ: 100961859, који заступа директор Милорад Слијепчевић и 

„SACOM“ ДОО Сарајево, Лука бб, Илијаш, Босна и Херцеговина, матични број 4200814900006 

(остали понуђачи из групе понуђача). 

             Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да су Наручилац и Извршилац, након спроведеног 

отвореног поступка јавне набавке „Услуга одржавања вертикалне сигнализације“, број јавне 

набавке II-404-1-21/2020 закључили Оквирни споразум број II-404-1-21/2020-16 дана 24.06.2020. 

године (у даљем тексту: Оквирни споразум). 

 Предмет овог Уговора је извршење „Услуга одржавања вертикалне сигнализације“, број 

јавне набавке II-404-1-21/2020, у свему према условима утврђеним Оквирним споразумом и 

техничком документацијом, конкурсном документацијом, прихваћеном понудом Извршиоца број 

2505/20 од 25.05.2020. године, која је код Наручиоца заведена под бројем II-404-1-21/2020-8 дана 

27.05.2020. године, а која је саставни део Оквирног споразума број II-404-1-21/2020-16 од 24.06.2020. 

године.  године, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који 

важе за врсту услуга  које су предмет овог Уговора.   

                                                                            Члан 2. 

Вредност уговорених услуга из члана 1. став 2. овог Уговора износи: 2.801.912,00 динара без 

ПДВ-а, односно 3.362.294,40 са ПДВ-ом. 

 Фактурисање и наплата се врши по стварно извршеним услугама и на основу јединичних и 

укупних цена из Обрасца 14 – Техничка спецификација. 

Понуђене цене су фиксне и не подлежу промени за цео уговорени период.  

 Члан 3. 

 Плаћање уговореног износа из члана 2. ће се вршити на рачун Извршиоца број 340-11015882-

87, код Ерсте Банке по испостављеном рачуну за извршене услуге, у року до 45 дана од дана пријема 

рачуна по Уговору. 

             Саставни део овог Уговора су је Техничка спецификација број 2 којом су дефинисани опис и 

количина услуге, а све у складу са одредбама Оквирног споразума. 

У случају да Извршилац услуге по овом Уговору не извршава, Наручилац има право на 

наплату уговорене казне и средства финансијског обезбеђења.  

             Члан 4.  

Извршилац је у обавези да врши услугу одржавања вертикалне сигнализације у периоду од  

07.07.2020. до 07.08.2020.  

Извршилац је у обавези да без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

писменог или усменог налога Наручиоца изврши наложену радњу на одржавању вертикалне 

сигнализације чији недостатак умањује безбедност у саобраћају (знакови опасности и изричитих 



         

    

наредби) и може проузроковати штету. Налог за постављање по хитности се може дати и усмено, 

односно путем факса.  

   Члан 5.  

 У јединичним ценама понуђених услуга из Обрасца – 14 Технича спецификација, које су 

предмет ове јавне набавке су урачунати сви трошкови које ће Извршилац имати у реализацији 

предметне јавне набавке, и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити 

наплаћивати. 

   Члан 6. 

 Извршилац ће све послове по овом  Уговору обављати на основу услова утврђених Оквирним 

споразумом, општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и 

прописима који су предметни за уговорене услуге по овом Уговору. 

 Извршилац је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду 

приликом извршења услуга предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време 

припреме и извршења послова.  

 Исто тако Извршилац је дужан да приликом извршења услуга по потреби обезбеди несметан 

саобраћај и да видно обележи потребном сигнализацијом градилиште у циљу безбедности учесника у 

саобраћају.  

 Извршилац се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга услуга по овом  уговору, а која 

директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити. За наведене интервенције 

Извршиоц је у обавези да одмах обавести Наручиоца. 

 Захтеве према Извршиоцу за извршење послова од стране разних овлашћених инспекцијских 

и других надлежних служби који налажу проширење обима послова, Извршилац је дужан проследити 

Наручиоцу на увид и одобрење. 

            Извршилац је одговоран за евентуалну штету на покретним и непокретним добрима која може 

настати услед пружања услуга по овом уговору.  

  Члан 7. 

 Уговорне стране овај Уговор могу раскинути једностраном изјавом воље, дате писменим 

путем.Рок за случај из става 1. овог члана, за обе уговорне стране износи 30 (тридесет) дана од дана 

када писмено обавештење буде уручено другој уговорној стани. 

     Члан 8. 

Количине и квалитет извршених послова Извршиоца контролисаће и пратиће стручно лице 

Наручиоца у виду овере дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање 

извршене реализације као и плаћања. 

             Ако се записнички уписом у дневник утврди да услуге Извршиоца  имају недостатке у 

квалитету и грешке, Извршилац  мора исте отклонити у примереном року констатованом у дневнику. 

         Извршилац мора имати оригиналне Атесте о квалитету издате од стране овлашћене институције 

са територије Србије (за производе из иностранства и оригинал атест земље порекла, са званичним 

преводом 

 Члан 9. 

 Извршилац је обавезан да потпише и овери печатом све примерке Уговора које му Наручилац 

достави у року од 5 календарских дана од дана пријема. 

   Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерака, а Извршилац 2(два) примерака. 

    Члан 11. 

На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

-Образац Техничке спецификације број 2, 

ЗА ИЗВРШИОЦА                ЗА НАРУЧИОЦА 

Д и р е к т о р,                             Д и р е к т о р, 

_________________________                                                                ___________________________ 

 


