
 
МОДЕЛ УГОВОРА 

Услуга из области заштите од пожара  
 
Закључен између уговорних страна: 
 
1. Назив наручиоца: ОШ „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу, улица Кајмакчаланска , 
број: 59, ПИБ 101576798, кога заступа Ђорђе Божовић ( директор школе) 
(у даљем тексту: наручилац) 
и 
2.Заједничка понуда „ТЕЦХНОСЕЦТОР“ ДОО из Крагујевца улица Краља Александра I 
Карађорђевића бр. 34, ПИБ 106515039, кога заступа Славиша Милетић (Носилац посла), 
„ДВД „Крагујевац “из Крагујевца улица Милоја Павловића бр. 1, ПИБ 100562120, кога 
заступа Мр Драгош Радовановић (Члан групе) и „ Тодоровић “ ДОО из Крагујевца улица 
Индустријска бр. 7, ПИБ 101042787, кога заступа Славиша Милетић (Члан групе) у даљем 
тексту: пружалац услуга 

Члан 1. 
Наручилац и Пружалац услуге констатују: 

- да је Градска управа за финансије и јавне набавке, у својству Тела за 
централизоване јавне набавке, у складу са Одлуком о централизацији и контроли 
јавних набавки број  („Службени лист града Крагујевца“, број 27/15) и у смислу члана 
79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19) 
спровела отворени поступак јавне набавке услуга из области заштите од пожара, 
број ЈН 0005 /21, а у циљу закључења оквирног споразума,да  је  Градска управа за 
финансије и јавне набавке – Тело за централизоване јавне набавке,  закључила 
оквирни споразум за набавку услуга из области заштите од пожара,  са групом 
понуђача„ТЕЦХНОСЕЦТОР“ ДОО из Крагујевца (Носилац посла), „ДВД „Крагујевац 
“из (Члан групе) и „ Тодоровић “ ДОО из Крагујевца  (Члан групе) у даљем тексту: 
пружалац услуга на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број 404-
349/21-XXVI од 28.12.2021.године  

- да  овај  уговор  о  јавној  набавци  закључују  у  складу  са  Оквирним  споразумом 
за набавку услуга из области заштите од пожара број 217-1/2022.од 17.01.2022. 
године. 

 
Члан 2. 

Предмет уговора су услуге из области заштите од пожара (у даљем тексту: услуге), у свему 
према Понуди пружаоца услуга број  2021-00545 од 13.12.2021..године која  чини саставни 
део овог Уговора (у даљем тексту: понуда). 
 

Члан 3. 
Пружалац услуге се обавезује да изврши услугу која је предмет Уговора по јединичним 
ценама из понуде пружаоца услуге, у свему у складу са закљученим оквирним споразумом 
и понудом пружаоца услуге. 
 
Укупна уговорена вредност једнака је планираној вредности јавне набавке и износи 
37.291,20 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 44.749,44 динара са обрачунатим ПДВ-
ом. (уписује наручилац) 
 
Јединичне цене су фиксне у року од максимално 12 месеци од дана потисивања уговора 
или до финансијског испуњења уговорне обавезе.  



 
Члан 4. 

Пружање услуге започиње одмах након потписивања уговара и трајаће до финансијског 
испуњења сваког појединачног уговора односно највише 12 месеци, у зависности који услов 
пре наступи. Место пружања услуге је  на адреси пружаоца услуге. 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од максимално 45 дана ( за привредне 
субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана у 
складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) а по пријему фактуре (рачуна) за пружене услуге коју 
испоставља пружалац услуге на основу документа (записник) којим наручилац и пружалац 
услуге потврђују извршење услуге. 
 
У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да пружаоцу услуге за 
период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12). 
Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 
пружаоца услуге. 

Члан 6. 
Пружалац услуге се обавезује да у предметној јавној набавци неће ангажовати подизвођача 
. 

Члан 7. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна 
и важи дванаест месеци од дана потписивања односно до испуњења вредности утврђене 
чланом 3. став 2. овог уговора у зависности од тога који услов пре наступи. 
 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 8 
На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе закљученог 
Оквирног споразума   број  217-1/2022. од 17.01.2022. године. 
 
Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором није 
предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора 
решавају споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Крагујевцу. 
 

Члан 10. 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну, 
а један примерак наручилац доставља Градској управи за финансије и јавне набавке– Телу 
за централизоване набавке. 
 
У Крагујевцу, дана 27.01.2022. године 
 
 
      НАРУЧИЛАЦ                                                                       ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
_________________                            ____________________ 



 
 
 
 
 
 


