
 

 

Страна 1 од 17 

 

Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 36/21 

Број: 404-61-3/2021 

Дaтум: 02.07.2021. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

91/2019) и члана 46. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у 

Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020, наручилац Општинска 

управа општине Бајина Башта упућује следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 

позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 

Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

300.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

71320000 – Услуге техничког пројектовања. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. Уколико ни након примене 

горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели 

Уговора, наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

http://bajinabasta.rs/
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Наручилац ће писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење 

путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних 

субјеката, и то тако што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити 

додељен Уговор. Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац 

ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 07.07.2021. 

године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не 

доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина 

Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном 

субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, 

допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се 

припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из 

целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 36/21 

– Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: 

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој 

страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена 

печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да 

назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Привредни субјект може да поднесе 

само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 07.07.2021. године у 11:30 часова, у пословним 

просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 
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- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

„Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

АДАПТАЦИЈЕ ДОМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 4545 КО ЗАОВИНЕ 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ: 

 

Инвеститор пројекта је Општина Бајина Башта. 

 

Предмет пројектовања је израда идејног решења и идејног пројекта адаптације дома месне 

заједнице у Лукама, Заовине. Објекат је бруто површине 284 м². Објекат се налази на 

катастарској парцели број 4545 К.О. Заовине. Носилац права на непокретности је општина 

Бајина Башта. 

 

Рок за израду пројекта је 30 календарских дана од потписивања записника да пројектант 

располаже са комплетном документацијом за израду пројекта (услови и сагласности од 

јавних предузећа, копија плана, лист непокретности, катастарско топографски план, копија 

плана подземних инсталација, распоред и намена просторија – даје инвеститор). Рок за 

прибављање документације за израду пројекта је 30 календарских дана од потписивања 

уговора. 

 

2. ПРОЈЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

2.1. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Израдити идејни пројекат архитектуре за адаптацију дома Месне заједнице у Заовинама. 

Пројектну документацију израдити у складу са важећим одредбама закона, према 

прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова. Садржину објекта дати уз 

консултацију Инвеститора и корисника објекта. 

 

За објекат урадити пројекат адаптацијепроменом намене, при чему се задржавају 

спољашњи габарити. Пројектом предвидети адаптацију кровне конструкције и крова, са 

заменом олука и опшивком крова. Пројектом предвидети нови слој подне конструкције - 

бетон са мрежастомарматуром, предвидети хидро и термоизолацију, кошуљицу и завршни 

слој пода у зависности од намене просторије, дати дилатације код кошуљице. Предвидети 

обијање и малтерисање свих зидова са глетовањем и фарбањем у боји по избору 

инвеститора, пресецање спољашњих и унутрашњих зидова са уградњом хидроизолације и 

спајање са хидроизолацијом пода, израду спуштене плафонске конструкције од гипскартон 

плоча са потребном подконструкцијом и са термоизолацијом и по потреби са заштитном 

фолијом у зависности од избора термоизолације. 
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Пројектом предвидети решење за тоалете и чајну кухињу у канцеларијском простору коју 

користи Месна заједница. Пројектом дати решење фасаде са одговарајућом изолацијом и 

бавалитом у боји по избору инвеститора. Предвидети уградњу традиционалних материјала 

за завршну обраду и замену столарије, са заштином браваријом. Дати детаљну шему 

столарије и браварије. 

 

Пројектант је у обавези да пројектом предвиди могућност извршења радова у фазама.  

 

2.2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СИСТЕМА 

ГРОМОБРАНСКЕ ЗАШТИТЕ И ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И 

СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Израдити идејни пројекат електроенергетских инсталација и система громобранске 

заштите, и идејни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација за објекат дома 

Месне заједнице у Заовинама. Пројектну документацију израдити у складу са важећим 

одредбама закона, према прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова. 

 

Пројектом предвидети нове инсталације, основну унутрашњу расвету, инсталацију за 

дојаву пожара, спољашње осветљење, потребан број утичница према критеријумима који 

даје пројектант архитектонско – грађевинског дела. У објекту пројектовати савремене 

инсталације слабе струје телефон, интернет, алармни систем. Пројектовати осветљење у 

случају нестанка електричне енергије. 

 

Пројектом предвидети прикључак инсталације за вентилацију, прикључак инсталације за 

грејање/темперирање објекта. 

 

2.3. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Израдити идејни пројекат машинских инсталација за објекат дома Месне заједнице у 

Заовинама. 

Пројектну документацију израдити у складу са важећим одредбама закона, 

премапрописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова. 

 

Пројекат треба да садржи: 

 

1) начин грејања – грејање (електрични котао, котао на течна или чврста горива) 

илигеотермална или топлотна пумпа, дати нај економичнију врсту грејања током 

експлоатацијеобјекта у зимском периоду. 

2) садржај објекта одређује пројектант архитектонско – грађевинског дела. 

3) предвидети топловодни систем подног грејања комбиновано са грејним телима 

којиобезбеђује одговарајућу температуру у зависности од намене просторије. 

4) предвидети подно грејање и грејна тела, предвидети локалну вентилацију 

санитарнихчворова и чајне кухиње. 
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2.4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

На основу архитектонско – грађевинског решења израдити идејни пројекат 

хидротехничкихинсталација за објекат дома Месне заједнице у Заовинама. 

Пројектну документацију израдити у складу са важећим одредбама закона, 

премапрописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.Пројектом предвидети 

замену постојећих и по потреби предвидети нове унутрашње и спољнеинсталације 

водовода и канализације. Канализациона мрежа у насељу није изграђена, 

одводупотребљених вода се решава преко водонепропусне септичке јаме.  

 

Материјал унутрашњег водовода треба да је од квалитетних пластичних цеви са 

потребнимфазонским комадима за водовод, спољни прикључни водовод треба да је од 

пластичнихцеви.Распоред санитарних уређаја одређује пројектант архитектонско – 

грађевинског дела.За санитарне уређаје предвидети стандардне производе од првокласног 

материјала саодговарајућим арматурама. Санитарни уређаји треба да су савремено 

обликовани. 

 

2.5. ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Потребно је сачинити елаборат заштите од пожара за објекат дома Месне заједнице у 

Заовинама. Елаборат израдити у складу са важећимодредбама закона, према прописима, 

нормативима и стандардима за ову врсту радова, а све у складу са условима Министарства 

унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, који ће бити прибављени у 

поступку издавања Локацијских услова. 

 

2.5. ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

Урадити елаборат унапређења енергетске ефикасности за објекат дома Месне заједнице у 

Заовинама. Елаборат израдити у складуса важећим одредбама закона, према прописима, 

нормативима и стандардима за ову врстурадова. 

 

2.6. ИЗРАДА 3Д ПРИКАЗА НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА 

 

Урадити 3д визуализацију новопројектованог дома Месне заједнице у Заовинама. 

 

3. ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

 

ПРОЈЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Пројекат радити у свему према пројектном задатку, условима и уз сталну 

консултацијуинвеститора, постојећим прописима, стручним нормативима и стандардима 

који важе за ову врстурадова, водећи рачуна о рационалности и економичности пројектних 

решења.  

 

Пројектант је у обавези да без накнаде, током реализације пројекта буде на располагању 

надзора и одговорног извођача радова по потреби и на лицу места због следећих 

активности: 
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 решавање појединих ситуациjа које су настале током извођења радова које се 

изводе прематехничкој документацији 

 додатно објашњење архитектонско – грађевинских решења у техничкој 

документацији 

 

4. ИСПОРУКА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Идејни пројект се испоручује у 3 аналогна примерка и 3 примерка у електронском 

формату (цртежи dwg формат, текстуални део - pdf и doc формат, предмер радова са 

ценама и без у xls формату). 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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2. Технички и стручни капацитет 

 

Услов 

Да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено 

време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 

одговорног извођача радова са личном лиценцом и то: 

 

300 (АП 02) или 310 (ГП 04-01) – 1 извршилац 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2021. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Израда пројекта адаптације 

Дома месне заједнице 

Заовине 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Рок за израду пројектне документације: ____ календарских дана (максимално 120); 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; Авансно плаћање није дозвољено; 

5. Привредни субјект је у систему Пдв-а:      1. Да   2. Не  (заокружити одговарајући 

одговор). 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 36/21 – Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице 

Заовине, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  УСЛУГА 

- Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине - 

  

Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 

Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Зорка 

Радоичић, као Наручилац (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа предузетник/директор _______________________, као Добављач (у даљем тексту 

– Добављач), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“, бр. 91/2019) и на основу Позива за подношење понуда за набавку услуга – Израда 

пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине објављеног на интернет страници 

Наручиоца, спровео поступак набавке на који се Закон не примењује по одлуци 

Наручиоца бр. 404-61-2/2021 од 25.06.2021. године; 

 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од ___.___.2021. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

 

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора број _____________ од ___.___.2021. године 

изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 
__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

в) заједнички у групи са: 
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__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

 

Члан 1. 

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца посла изради пројекат адаптације Дома 

месне заједнице Заовине, на начин описан у Пројектном задатку, у свему према својој 

понуди број ________________ која чини саставни део овог уговора, у року од ____ 

календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора. 

Члан 2. 

Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца. Уговорени рок је 

продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани 

споразум.  

Члан 3. 

Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за пружање услуга описаних у члану 1. 

овог уговора износи _________________ динара без Пдв-а, односно ______________ 

динара са Пдв-ом  (и словима:_________________________________________________).  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена. Осим вредности рада, цена обухвата и све остале зависне трошкове. 

 

Плаћање ће се вршити на основу испостављеног рачуна за извршену услугу, у року од 45 

календарских дана након стручне контроле пројекта за извођење. 
 

Члан 4. 

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, 

пројектним задатком и у складу са прописима и правилима струке. 

Ако Добављач не изради техничку докумантацију, односно њене делове по уговореном 

пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима 

сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева 

обустављање и даљу израду техничке документације, односно њеног дела, односно да 

захтева испуњење пројектованих уговорених обавеза.   
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Члан 5. 

Приликом извршења услуге, квалитативну и квантитативну контролу ће вршити 
овлашћено лице Наручиоца, где ће приликом примопредаје пројекта сачинити Записник о 
примопредаји који потписују обе стране. 

 

Записник о квалитативној и квантитативној контроли мора бити сачињен у року од 
највише два дана од дана примопредаје предмета извршене услуге, којим се констатује да 
је услуга извршена у свему према захтевима наручиоца утврђеним Конкурсном 

документацијом. 

 

Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику. 

Члан 6. 

 

Наручилац, када уредно обавести Добављача да урађена документација има неки 

недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и да му за то одреди примерен 

рок.  

 

Наручилац има право и на накнаду штете утврђенe ставом 1. овог члана.  

 

Уколико Добављач не отклони недостатке у датом року (не дужем од 5 дана), Наручилац 

ће то утврдити на терет Добављача. 

 

Члан 7. 

 

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену одредаба 

чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). 

 

Члан 8. 

Уколико Добављач не изврши своје услуге у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

уговореног посла.  

 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Добављача, 

умањењем рачуна наведеног у фактури. 

Члан 9. 

За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама као и општи и посебни прописи за услуге која су 

предмет овог уговора. 
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Члан 10. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.  

 

Члан 11. 

Уговорне стране су уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, 

својеручно потписују.  

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне 

стране. 

 

 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе општине 

Бајина Башта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


