
МОДЕЛ УГОВОРА

ТУРИСТИЧКА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Уговорне стране:

1. Туристичка организација општине Темерин, Новосадска бр. 352, ПИБ: 104627721, матични
број: 08862834, коју заступа в.д. Директор Марина Ињац (у даљем тексту: Наручилац) и

2.  ____________________,  ул.__________________бр.___,  ________,  ПИБ:____________,
матични број: ____________, текући рачун __________________(даље: Испоручилац добара),
кога заступа ______________, са друге стране.

или

Носилац посла _____________________________________________________,
(назив носиоца посла)

са седиштем у _________________, улица:___________________________________, 

ПИБ:_____________________, матични број: _________________________, 

број рачуна: _________________________; кога заступа _____________________________

(удаљем тексту: Испоручилац добара) 

са члановима групе:

__________________________________________________________________, 
( назив члана групе)

адреса:______________________________________, ПИБ:________________, 

матични број: _____________,  и

__________________________________________________________________, 
(назив члана групе)

адреса:______________________________________, ПИБ:________________, 

матични број: _____________,

или

Носилац посла _____________________________________________________,
( назив носиоца посла)

адреса:______________________________________, ПИБ:_________________,

матични број: _____________, број рачуна: ______________________________ кога заступа 



_____________________________________ (у даљем тексту:Испоручилац добара) 

са подизвођачем

_____________________________________________________________, 
(назив подизвођача)

адреса:______________________________________, ПИБ:________________, 

матични број: _____________ .

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,  број 91/19) и Планом јавних набавки  Туристичке организације општине Темерин за
2020. годину,  на основу Одлуке о спровођењу поступка број _________ од ____.2020. године
и Јавног позива, спровео отворен поступак јавне набавке број ________;
- да је Испоручилац добара доставио Понуду број _________од __.__.2020. године (попуњава
Понуђач), која у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној
документацији
- да је Наручилац, у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, применом критеријума
„цена“  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број  _____________  од  _____________.  године
(попуњава Наручилац) , којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1.

Предмет овог уговора су добра – Туристичка саобраћајна сигнализација, у складу са
спроведеним поступком јавне набавке редни број _______.

ЦЕНА
   Члан 2.

Уговорне  стране  сагласно  констатују  да  вредност  предметних  добара у  складу  са
Понудом из члана 1. став 2. овог Уговора, износи:

- укупно без ПДВ: ______________динара ;

- укупно са ПДВ-ом: ________________динара.
 

Јединичне  цене  из  понуде  су  фиксне  и  не  могу  се  мењати  до  завршетка   посла.
Саставни део овог Уговора су Образац структуре понуђене цене и Образац понуде.   

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Средства  за  реализацију  овог  Уговора  обезбеђена  су  Одлуком  о  буџету  општине
Темерин за 2020. годину - Финансијским планом Туристичке организације општине Темерин
за 2020. годину .

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:



1. Авансно, у висини од 50% од вредности средстава предвиђених Одлуком о буџету
општине  Темерин  за  2020.  годину (2.500.000,00  динара  без  ПДВ-а)  по  пријему  следеће
документације:

- предрачуна у износу аванса без ПДВ-а;
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
-50% по основу испуњења уговорних обавеза, а по потписаном и овереном записнику

о примопредаји добара, у року од 45 (четрдесетпет) дана.
Плаћање се врши уз важеће средство финансијског обезбеђења за добро извршење

посла и средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених средстава
на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом и Одлуком којим се
уређује буџет општине Темерин за 2020. годину.   

Реализација уговора за 2021. годину ће зависити од обезбеђења средстава  која ће се
предвидети  Одлуком  о  буџету  општине  Темерин за  2021.  годину  и  одговарајућим
финансијским планом за 2021. годину.

У  супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

РОКОВИ 
                

Члан 4.    

Рок испоруке је у року од 5 дана почев од пријема налога наручиоца да испоручи 
саобраћајне знакове и опрему, а за ситуације које угрожавају безбедност саобраћаја на 
путевима и животе и здравље људи, одмах у хитном поступку.

Даном успешно испоручених добара , сматра се дан кад се испоруче и монтирају 
предметна добра и то у року од 30 дана и то потврди Записником о примопредаји добара. 
Записник мора бити оверен и потписан од стране овлачшћених лица Наручиоца и 
Испоручиоца добара.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

              Члан 5.

У случају  проглашења ванредног  стања на  територији  Републике  Србије  или
проглашења  ванредне  ситуације  на  територији  општине  Темерин  услед  пандемије
COVID-19 ВИРУСА или других непредвиђених објективних околности, уговорне стране
имају  МОГУЋНОСТ  на обуставу испоруке и продужетак рока до укидања ванредног
стања на територији Републике Србије или ванредне ситуације на територији општине
Темерин или других непредвиђених објективних околности.

Потраживање и исплата за делимично извршење уговора вршиће се у сразмери у
односу на дужину трајања уговорних обавеза, а по испостављању фактурисаних добара.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан  6.

Наручилац ће за испоруку и монтирање добара обезбедити све потребне услове како



би се исти несметано одвијали и то:
- слободну локацију за испоруку и монтажу:
- обезбеди Испоручиоцу сву потребну документацију;
- да плати фактурисана добра;
- да потпише и овери Записник о примопредаји добара.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА

Члан 7.
Обавезе Испоручиоца добара су:

1. обавезује се да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора средств  o   финансијског  
обезбеђења     за   повраћај  авансног  плаћања  и  то     банкарску  гаранцију  за    повраћај  авансног  
плаћања  ,   која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у
износу од 50% од вредности средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (2.500.000,00  динара без ПДВ-а), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
уговореног рока за  испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за  испоруку добара
има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен
и рок за испоруку добара. 

2. обавези  је  да  обезбеди  и  преда  Наручиоцу  у  тренутку  закључења  уговора  средствo
финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла:  банкарску  гаранцију  за  добро
извршење посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловна  и  платива  на  први  позив,  у
корист  Наручиоца,  у  износу  од  10% од вредности  средстава  предвиђених Одлуком о
буџету  општине  Темерин  за  2020.  годину (2.500.000,00  динара  без  ПДВ-а),  са  роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за испоруку добара, с тим да
евентуални продужетак рока за  испоруку добара има за  последицу и продужење рока
важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара. 

3. приликом примопредаје добара Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна  и  платива  на  први  позив,  у  висини  од  10%  од вредности  средстава
предвиђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину (2.500.000,00  динара
без ПДВ-а), са роком трајања који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. 

4. Да сва добра предвиђене  Спецификацијом, која је саставни део овог  уговора  произведе
стручно,  квалитетно,  и  у  року,  у  свему  према  пројектно-техничкој  документацији  и
важећим прописима и стандардима.

5. Да се у свему придржава одредби Закона о безбедности и здрављу на раду, тако да се
Наручилац ослобођа сваке одговорности за евентуалну штету према  трећим лицима или
стварима трећих лица.

6. Да се придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим законским прописима.
7. Да обезбеди сигурност пролазника, суседа, својих радника и осталих лица која се могу

наћи у близини монтирања добара.
8. Да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима и стварима трећих

лица.
9. Да у целини поступи по примедбама Наручиоца, као и комисије за примопредају добара

ГАРАНТНИ РОКОВИ

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра је 2 (две)  године од примопредаје добара.

Уколико  је  Наручилац  уочио  и  писмено  обавестио  Испоручиоца  добара  на  недостатак



конкретног добра,  рок за  отклањање недостатка је  5  дана по писменом обавештењу,  а  за
ситуације  које  угрожавају  безбедност  саобраћаја  на  путевима  и  животе  и  здравље људи,
одмах у хитном поступку.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.
Уколико Испоручилац добара не испоручи или не монтира добра у уговореном року,

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% уговорене вредности  за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од ____% (___  процената)
укупно уговорене вредности добара.

Наплату  уговорне  казне  Наручилац  ће  извршити,  без  претходног  пристанка
Испоручиоца добара, умањењем рачуна наведеног у фактури. 

Уколико  је  Наручилац  због  закашњења у  испоруци или  монтажи добара претрпео
штету која је већа од износа уговорне казне може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне  казне  и  разлику  до  пуног  износа  претрпљене  штете.  Постојање  и  износ  штете
Наручилац мора да докаже. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

                                                                 Члан 10.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим се
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.

    
     Члан 11.

Уговор  се  закључује  даном  потписивања  обе  уговорне  стране  и  ступа  на  снагу
моментом потписивања обе уговорне стране. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О  раскиду  уговора,  уговорна  страна  је  дужна  писменим  путем  обавестити  другу
уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду уговора.

 Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају мирним
путем.

У случају да спор не могу решити мирним путем, исти ће се решити пред Привредним
судом у Новом Саду.

Члан 13.

Овај  уговор  сачињен  је  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  од  којих  Наручилац
задржава 4 (четири) примерка уговора и Пружалац услуга задржава 2 (два) примерка уговора.

Члан 14.



Овај уговор је закључен и ступа на снагу даном последњег потписа. 

              Наручилац                                                                                        Испоручилац добара
             в.д. директор                                                             
              Марина Ињац
       ____________________                                                                       __________________      

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ МОДЕЛ УГОВОРА, ВЕЋ ИСТИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ 
ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА И ДА ЈЕ СА ИСТИМ САГЛАСАН.


