
 
 

 
 
На пснпву члана 27. став  1. тачка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 91/2019, у даљем тексту: Закпн), а у складу са финансијским планпмза 2020. гпдину и 
планпм набавки на кпје се закпн не примеоује усвпјеним пд стране шкплскпг пдбпра 
09.12.2020. гпдине и пдлуке п спрпвпђеоу ппступка набавке на кпју се закпн не 
примеоује бр. 609 пд 18.12.2020. гпдине,припремљена је: 
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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 

1. Ппдаци п наручипцу:ПШ ,, Аца Синадинпвић ,, Предејане, ул. Пмладинска 28., 16222 
Предејане, Лескпвац 
 
2. Врста наручипца: пбразпвна устанпва – пснпвна шкпла 
 
3. Интернет адреса наручипца на кпјпј је пбјавоен ппзив и кпнкурсна дпкументација: 
http://asinadinovic.edu.rs/ 

 
4. Врста ппступка: предмет набавке спрпвпди се у ппступку набавке на кпје се Закпн не 
примеоује схпднп члану 27. став 1. тачка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 91/2019) 
 
5. Врста предмета: услуге 
 
6. Предмет набавке: услуге: архитектпнске, грађевинске, инжеоерске и инспекцијске 
услуге, Архитектпнске и српдне услуге, техничке услуге. 
 
7. Ппис предмета набавке: Израда прпјектнп-техничке дпкументације за рушеое пбјекта 
старе шкплске зграде и ппмпћних пбјеката у издвпјенпм шкплскпм пдељеоу у селу Грапву 
на пснпву решеоа Грађевинске инспекције п забрани кпришћеоа пбјеката бр. 356-
452/20-07 пд 24.11.2020. гпдине заведенпг кпд наручипца бр. 574 дана 27.11.2020. гпдине 
:Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде у 
Грапву–  брпј  2.2.14 - предмет услуга је израда прпјектнп техничке дпкументације – 
прпјекта рушеоа према прпјектнпм задатку са пбавезпм ппнуђача за исхпдпваое свих 
неппхпдних дпзвпла за извпђеое радпва рушеоа. Ппступак набавке се ппкреће на пснпву 
датпг  пвлашћеоа директпру за ппкретаое ппступка набавке на кпју се закпн не 
примеоује. 

 
8. Пзнака из ппштег речника набавке - CPV: ПРН: 71000000 Архитектпнске, грађевинске, 
инжеоерске и инспекцијске услуге ; 71200000 Архитектпнске и српдне услуге,:71300000 
Техничке услуге . 

9. Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена. 
 
10. Начин, местп и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуђачи су дужни да ппнуду дпставе дп 
25.12.2020. гпдине дп 11:00 часпва, без пбзира на начин дпстављаоа, у запечаћенпм 
пмпту на адресу: ПШ ,, Аца Синадинпвић,, Предејане, ул. Пмладинска 28., 16222 
Предејане, са назнакпм: „Ппнуда за набавку услуге – Израда прпјектнп техничке 
дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14 – НЕ 



 
 

ПТВАРАТИ“. Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив и адресу ппнуђача. 
Ппнуде кпје стигну накпн наведенпг рпка (дана и сата), сматраће се неблагпвременим и 
неће бити узете у разматраое, и исте ће бити враћене ппнуђачима нептвпрене. 
 
11. Лице за кпнтакт 
Кпнтакт пспба за све инфпрмације везане за набавку: Јпван Јпвић, кпнтакт телефпн    016 

215 950, мејл адресаjovan.jovic@gradleskovac.org 

Ради састављаоа пдгпварајуће ппнуде и уппзнаваоа са пбјектпмпредмета набавке 
заинтереспвана лица пптребне ппдатке мпгу да стекну у  прпстпријама ПШ ,, Аца 
Синадинпвић,, Предејане, истуренп пдељеое у селу Грапву на Кп.бр. 3853 КП Грапвп.
 

2. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛПВА ПЛАЋАОА, РПКА КАП И 
ПСТАЛИХ УСЛПВА ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 

 
 Наручилац се пбавезује да изврши исплату извршених услуга у рпку не дужем пд 45 
календарских дана пд дана предаје прпјектнп техничке дпкументације за рушеое 
наведених пбјеката, пднпснп пд дана дпстављаоа исправнпг рачуна и оегпвпг унпса у 
ЦРФ, уплатпм на рачун ппнуђачакпме је дпдељен угпвпр.  
 
Захтеви у ппгледу рпка извршеоа предметне услуге 
 Рпк за израду прпјектнп техничке дпкументације за рушеое неуслпвних пбјеката у 
селу Грапву и предајузадатка јемаксималнп30 календарских дана пд дана пбпстранпг 
пптписиваоа угпвпра, пднпснп датпг налпга пд стране наручипца за извршеое предметне 
услуге. 
 
Захтеви у ппгледу места извршеоа предметне услуге 
 Местп пружаоа услуге је у прпстпријама ппнуђача са пбавезним перипдичним 
ппсетама пбјеката – предмета услуга прпјектнпг задатка. 
 
Захтеви у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
 Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
 
Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди 
 Цена и све пстале вреднпсти у ппнуди мпрају бити исказане у динарима. Цена 
услуге пдређена у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати за време важеоа угпвпра пд 
стране ппнуђача.  
 
Ппдаци п језику на кпме ппнуда мпра бити састављена 

 Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити написана на 
српскпм језику. Укпликп се дпкази дпстављају на странпм језику, исти мпрају бити 
преведени на српски језик и пверени пд стране судскпг тумача.  
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3. НАЧИН, МЕСТП И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 
Начин, местп и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуђачи су дужни да ппнуду дпставе дп 
25.12.2020. гпдине дп 11:00 часпва, без пбзира на начин дпстављаоа, у запечаћенпм 
пмпту на адресу: ПШ ,, Аца Синадинпвић,, Предејане, ул. Пмладинска 28., 16222 
Предејане, са назнакпм: „Ппнуда за набавку услуге – Израда прпјектнп техничке 
дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14 – НЕ 
ПТВАРАТИ“. Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив и адресу ппнуђача. 
Ппнуде кпје стигну накпн наведенпг рпка (дана и сата), сматраће се неблагпвременим и 
неће бити узете у разматраое, и исте ће бити враћене ппнуђачима нептвпрене. 
 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
Врста критеријума за дпделу угпвпра 
 Пдлука п дпдели угпвпра за набавку на кпју се закпн не примеоује - Израда 
прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде у Грапву–  
брпј  2.2.14 ,пдредиће се применпм критеријума – цена. 
 
Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу 
угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм 

Укпликп две или више ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, најппвпљнија 
ппнуда биће изабрана пп пснпву краћег рпка за извршеое услуге. Укпликп и тада није 
мпгуће дпнети пдлуку п избпру ппнуде, ппбедник ће бити пдлучен путем жреба.  
Ппступак жребаоа спрпвпди Кпмисија за јавну набавку, у прпстпријама наручипца у 
присуству пвлашћених представника ппнуђача, а п начину и времену жребаоа ппнуђачи 
би били накнаднп пбавештени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
5. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Ппнуда брпј ________________ пд ____________________ гпдине у ппступку набавке 
услуге – Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске 
зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВРШИПЦУ УСЛУГЕ 

Извршилац услуге (назив предузетника 
пднпснп правнпг лица) 

 

 
Адресаседишта 

 

 
Матичнибрпј 

 

 
ПИБ 

 

 
Пспбазакпнтакт 

 

 
Електрпнскаадреса 

 

 
Брпјтелефпна 

 

 
Брпјфакса 

 

 
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра 
 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке 
 

 

Класификација извршипца услуге: 
(запкружити начин разврставаоа предузећа 
према критеријумима Закпна п 
рачунпвпдству) 

Микрп 
Малп 
Средое 
Великп 
Физичкплице (предузетник) 

 
   
       Пптпис пвлашћенпг 
Датум : _____________    М. П.     лица  
 
Местп: _____________ 
         ____________________ 

 
 



 
 

 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
за набавку услуге – Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе 
шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 

Укупна цена без ПДВ-а  

Изнпс ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-пм  

 
У случају да ппнуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-пм.У 
цену су урачунати сви трпшкпви кпје ппнуђач буде имап при извршеоу предметне услуге 
(трпшкпви пбиласка лпкације, трпшкпви пптрпшнпг материјала, штампе, кпричеоа и сл.). 
 
1) Рпк важеоа ппнуде: 
_____ (слпвима: ____________________ ) дана пд дана птвараоа ппнуда (не краћи пд 30 
календарских дана пд дана птвараоа ппнуде) 
2) Рпк извршеоа услуге:  
Рпк за извршеое услугеизраде прпјектнп техничке дпкументације изнпси ________ 
календарских дана пд дана закључеоа угпвпра (не дужи пд 30 календарских дана) 
3) Местп извршеоа услуге:У прпстпријама ппнуђача са пбавезним перипдичним 
ппсетама пбјектима кпји су предмет прпјектнпг задатка 
 
4) Рпк плаћаоа:  

 не дужи пд 45 дана пд дана записничкпг пријема прпјектнп техничкпг 
задатка,дпстављаоа исправнпг рачуна и оегпвпг унпса у Централни регистар 
фактура – ЦРФ. 
 
 
Датум и местп:    Пптпис пдгпвпрнпг лица 

______________________    М.П. _____________________  
 
Наппмена: Пбразац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери и пптпише, чиме пптврђује да 
су ппдаци наведени у пбрасцу ппнуде тачни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. ИЗБПР УЧЕСНИКА И ДПДЕЛА УГПВПРА 

 
1. Пснпви за искљичеое 

 
Наручилац је дужан да искључи привреднпг субјекта из ппступка  набавке акп: 
1) привредни субјект не дпкаже да пн и оегпв закпнски заступник у перипду пд 
претхпдних пет гпдина пд дана истека рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп пријава није 
правнпснажнп псуђен, псим акп правнпснажнпм пресудпм није утврђен други перипд 
забране учешћа у ппступку јавне набавке, за: 

(1) кривичнп делп кпје је извршилп кап члан прганизпване криминалне групе и 
кривичнп делп удруживаое ради вршеоа кривичних дела; 

(2) кривичнп делп злпупптребе пплпжаја пдгпвпрнпг лица, кривичнп делп 
злпупптребе у вези са јавнпм набавкпм, кривичнп делп примаоа мита у пбављаоу 
привредне делатнпсти, кривичнп делп даваоа мита у пбављаоу привредне делатнпсти, 
кривичнп делп злпупптребе службенпг пплпжаја, кривичнп делп тргпвине утицајем, 
кривичнп делп примаоа мита и кривичнп делп даваоа мита, кривичнп делп преваре, 
кривичнп делп непснпванпг дпбијаоа и кпришћеоа кредита и друге ппгпднпсти, 
кривичнп делп преваре у пбављаоу привредне делатнпсти и кривичнп делп ппреске утаје, 
кривичнп делп терпризма, кривичнп делп јавнпг ппдстицаоа на извршеое терпристичких 
дела, кривичнп делп врбпваоа и пбучаваоа за вршеое терпристичких дела и кривичнп 
делп терпристичкпг удруживаоа, кривичнп делп праоа нпвца, кривичнп делп 
финансираоа терпризма, кривичнп делп тргпвине људима и кривичнп делп засниваоа 
рппскпг пднпса и превпза лица у рппскпм пднпсу; 
2) привредни субјект не дпкаже да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе за пбавезнп 
спцијалнп псигураое или да му је пбавезујућим сппразумпм или решеоем, у складу са 
ппсебним прпписпм, пдпбренп пдлагаое плаћаоа дуга, укључујући све настале камате и 
нпвчане казне; 
3) утврди да је привредни субјект у перипду пд претхпдне две гпдине пд дана истека рпка 
за ппднпшеое ппнуда, пднпснп пријава, ппвредип пбавезе у пбласти заштите живптне 
средине, спцијалнпг и раднпг права, укључујући кплективне угпвпре, а нарпчитп пбавезу 
исплате угпвпрене зараде или других пбавезних исплата, укључујући и пбавезе у складу с 
пдредбама међунарпдних кпнвенција кпје су наведене у Прилпгу 8. пвпг закпна; 
4) ппстпји сукпб интереса, у смислу пвпг закпна, кпји не мпже да се птклпни другим 
мерама; 
5) утврди да је привредни субјект ппкушап да изврши непримерен утицај на ппступак 
пдлучиваоа наручипца или да дпђе дп ппверљивих ппдатака кпји би мпгли да му пмпгуће 
преднпст у ппступку јавне набавке или је дпставип пбмаоујуће ппдатке кпји мпгу да утичу 
на пдлуке кпје се тичу искључеоа привреднпг субјекта, избпра привреднпг субјекта или 
дпделе угпвпра. 
 
Наппмена:Наручилац ће искључити привреднпг субјекта из ппступка  набавке акп у 
ппступку набавке утврди да ппстпје пснпви за искључеое. 
 



 
 

 
 Испуоенпст услпва наведених ппд тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) ппнуђач- привредни 
субјекат дпказује дпстављаоем изјаве п испуоенпсти критеријума за квалитативан избпр 
привреднпг субјекта  кпјпм пптврђује да не ппстпје пснпви за искључеое.(Пбразац бр. 1). 
 

2. Критеријуми за избпр привреднпг субјекта: 
Технички и стручни капацитет кпјим се пбезбеђује да привредни субјекат има пптребне 
кадрпвске и техничке услпве  ресурсе и искуствп пптребнп за реализацију услуга из 
предмета набавке : 
1) привредни субјект је у претхпдне три гпдине реализпвап најмаое 5 угпвпра из 
предмета набавке; 
2) привредни субјекат нема сукпбљене интересе кпји мпгу негативнп да утичу на пружаое 
услуга; 
3) привредни субјекат има заппсленп пп угпвпру п раду или пп пснпву угпвпра п делу или 
угпвпра п ппвременим и привременим ппслпвима: 
- једнпг диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са лиценцпм бр. 400 или 401 или 410 или 
411 или диплпмиранпг инжеоера архитектуре са пдгпварајућпм лиценцпм 300 или 301 
или 302и важећпм пптврдпм издатпм пд стране Инжеоерске кпмпре Србије – ИКС. 
 
Испуоенпст услпва наведених ппд тачкама 1), 2), и 3) ппнуђач- привредни субјекат 
дпказује дпстављаоем изјаве п испуоенпсти критеријума за квалитативан избпр 
привреднпг субјекта  кпјпм пптврђује да испуоава захтеване критеријуме за избпр 
привреднпг субјекта.(Пбразац бр. 2). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пбразац бр. 1 
 

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ 
СУБЈЕКТА – ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ 

 
 
 

за набавку услуге  – Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе 
шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 
 Ппнуђач ________________________________________________, саседиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 брпј _______, ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  ДА НЕ ППСТПЈЕ ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ 
 

Изричитп пптврђујем да не ппстпје пснпви за искључеое из  ппступка набавке пп 

пснпву услпва наведенеих у тачки 6. ,, Избпр учесника и дпдела угпвпра ,, тачка 1. – 

ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ , став 1. тачка 1) дп 5) кпнкурсне дпкументације. 

 
Дпказе ћемп дпставити на пснпву упућенпг захтева  пд стране наручипца  без пдлагаоа 
пдмах пп оихпвпм издаваоу пд стране издавапца дпказа. 
 
датум: 
_____________        Пптпис пвлашћенпг 
        М.П.  лицаппнуђача 
местп:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пбразац бр. 2 
 
 
 

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ 
СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА 

 
 
 

за набавку услуге  – Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе 
шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 
 Ппнуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 брпј _______, ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  П ИСПУОАВАОУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА  
ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА 

 
Изричитп пптврђујем да испуоавам захетаване критеријуме за избпр привреднпг 

субјекта у ппгледу прпписанпг техничкпг и стручнпг капацитета и услпва наведенеих у 

тачки 6. ,, Избпр учесника и дпдела угпвпра ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР 

ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА  , став 1. тачка 1) дп 3) кпнкурсне дпкументације. 

 
Дпказе ћемп дпставити на пснпву упућенпг захтева  пд стране наручипца  без пдлагаоа. 
 
 
датум: 
_____________        Пптпис пвлашћенпг 
        М.П.  лицаппнуђача 
местп:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
набавка услуга - Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе 

шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 

1.Прпјектни задатак: Прпјектни задатак за израду прпјектнп-техничке дпкументације је 
израда прпјекта рушеоа пбјекта старе шкплске зграде и ппмпћнпг пбјекта издвпјенпг 
шкплскпг пдељеоа ПШ ,, Аца Синадинпвић ,, Предејане у селу Грапву на Кп. бр 3853 КП 
Грапвп према решеоу грађевинске инспекције кпјпм је пптврђена неуслпвнпст пбјекта 
накпн чега је пд стране иснпекције сачиоен записник и дпнетп решеое бр. 356-452/20-07 
пд 24.11.2020. гпдине и заведенп кпд наручипца бр. 574 дана 27.11.2020. гпдине. 
Лпкација: Селп Грапвп, Предејане, Лескпвац, Кп. бр. 3853 КП Грапвп 
Израдити пптребну прпјектнп техничку дпкументацију за рушеое пбјекта. 
Прпјектпваое извести такп да буду укључени сви прпписи и нпрмативи за ту врсту услуга. 
Сва прпјектпвана решеоа треба да буду екпнпмична и раципнална. 
Услуга пбухвата снимаоа пбјекта, израду графичких, текстуалних и нумеричких прилпга, 
израду предмера и предрачуна радпва за све фазе и израду ппдлпга за израду прпјектнп 
техничке дпкументације. 
 Прпјекат треба да садржи: 

1. Ппшту дпкументацију: 
- Извпд из регистра АПР-а 
- Лиценца пдгпвпрнпг прпјектанта 
- прпјектни задатак 

2. Техничку дпкументацију: 
- Технички ппис са стаоем ппстпјећих пбјеката 
- Услпви, редпслед и начин рушеоа 
- Ппсебан прилпг заштите на раду : Извпд из правилника п заштити на раду при 

извпђеоу грађевинских радпва 
- Предмер и предрачун радпва 

3. Графички прилпг 
- Ситуаципни план за рушеое 

Ппступак ппднпшеоа захтева у Пбједиоенпј прпцедури дп дпбијаоа грађевинске 
дпзвпле за рушеое пбјекта  је пбавеза прпјектанта дпк трпшкпви такси падају на терет 
Наручипца. 
Прпјектна дпкументација се дпставља Наручипцу у штампанпј ( три примерка)  и 
електрпнскпј фпрми (PDF, WORD, EXCEL) на адресу наручипца лицу кпје је пдређенп за 
пријем дпкументације.   
Ппнуђач је у пбавези да изврши све тражене услуге у складу са закпнским прпписима и 
техничким нпрмативима кпји регулишу пву пбласт а на пснпву захтева спецификације и 
пптреба наручипца. 
 
Местп: _________________ 
         Пптпис пвлашћенпг лица 
Датум: _________________                                          ппнуђача 
       М.П. 
         ____________________



 
 

 
 

8. МПДЕЛ УГПВПРА 
набавка услуга -Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе 

шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14  
 

Закључен између: 
 
1. Пснпвна шкпла ,, Аца Синадинпвић'' Предејане, ул. Пмладинска 28., 16222 Предејане, 

ПИБ: 102134788 и МБ: 07137729, , кпју заступа директпр Данијела Пешићкап Наручилац 
услуга (у даљем тексту: Наручилац) с jeднe стрaнe и  

и  
 
2.  _____________________________________________,из_______________________ 
 
улицаи брпј_________________________, матични брпј ______________________,  
 
ПИБ ____________________, кпга заступа _________________________________, кап 
најппвпљнији ппнуђач (у даљем тескту: извршилац услуге). 
 

Члан 1. 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
Предмет пвпг угпвпра је набавка услуга: Израда прпјектнп техничке дпкументације за 
рушеое пбјекта старе шкплске зграде и ппмпћнпг пбјекта у селу Грапву на Кп.бр. 3853 КП 
Грапвп : Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске 
зграде у Грапву–  брпј  2.2.14 ближе пдређеним услпвима датим у ппнуди ппнуђача брпј 
______пд ______. 2020. гпдине кпја заједнп са спецификацијпм услуге и прпјектним 
задаткпмчини саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 2. 
ПБАВЕЗЕ ИЗВРШИПЦА УСЛУГЕ 
Извршилац услуге се пбавезује да изврши услуге из члана 1. пвпг угпвпра, и тп: 
Израда прпјектнп техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде и 
ппмпћнпг пбјекта истуренпг пдељеоа ПШ ,, Аца Синадинпвић,, Предејане у селу Грапву на 
Кп.бр. 3853 КП Грапвп – Прпјекат рушеоа пбјекта 
 

Члан 3. 
 
УГПВПРЕНА ВРЕДНПСТ И НАЧИН ПЛАЋАОА 
Угпвпрена вреднпст извршеоа услуге: Израда прпјектнп техничке дпкументације за 
рушеое пбјекта старе шкплске зграде у Грапву–  брпј  2.2.14 изнпси _______________ 
динара без ПДВ-а пднпснп укпликп је ппнуђач у систему ПДВ-а __________________ са 
ПДВ-пм. 
 



 
 

 
 

Члан 4. 
 
Цена пдређена у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати за време важеоа угпвпра пд 
стране извршипца услуге. Ппнуђена цена пбухвата цену услуге –Израда прпјектнп 
техничке дпкументације за рушеое пбјекта старе шкплске зграде у Грапвуи исхпдпваоа 
неппхпдних дпзвпла за извпђеое радпва рушеоа капи псталих пратећих пднпснп 
зависних трпшкпва набавке (трпшкпве пбиласка лпкације, трпшкпви пптрпшнпг 
материјала, трпшкпви штампе, укпричаваоа и сл.). 

 
Члан 5. 

 
Наручилац се пбавезује да изврши исплату за извршене услуге у максималнпм рпку пд 45 
дана пд дана записничкпг пријема прпјектнптехничке дпкументације,  дпстављаоа 
исправнпг рачуна и оегпвпг унпса у Централни регистар фактура ЦРФ. 
 

Члан 6. 
 
Извршилац услуге је дужан да приликпм фактурисаоа пднпснп исппстављаоа рачуна 
наручипцу, у истпм назначи рпк плаћаоа, брпј угпвпра п пружаоу услуге и датум оегпвпг 
склапаоа, а кпји представља пснпв за плаћаое. 
 

Члан 7. 
ПЕРИПД ВРШЕОА УСЛУГЕ 
Рпк за израду и предају прпјектнп техничке дпкументације заје ______ календарских дана 
(максималнп 30 календарских дана) 

Члан 8. 
МЕСТП ВРШЕОА УСЛУГЕ 
Местп пружаоа услуге је у прпстпријама ппнуђача са пбавезним пбилсакпм пбјеката кпји 
су предмет прпјектнпг задатка. 
 

Члан 9. 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
Пвај угпвпр закључује се са рпкпм важеоа дп кпначнпг извршеоа пбавеза угпвпрних 
страна пднпснп дп утрпшка средстава. Угпвпр се сматра закљученим када га пбе угпвпрне 
стране пптпишу, пднпснп у тренутку када исти наручилац прими пптписан и пверен пд 
стране извршипца услуге. 
У име и за рачун наручипца п извршеоу пвпг угпвпра стараће се пдгпвпрнп лице 
наручипца или пвлашћенп лице кпје пдреди Наручилац. 
 
 
 
 



 
 

 
Члан 10. 

 
За све штп није регулисанп пвим угпвпрпм, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других важећих закпнских прпписа и ппдзакпнских аката 
кпјима се регулише предмет угпвпра. 
Сва евентуална сппрна питаоа у тумачеоу и примени пвпг угпвпра и оегпвих саставних 
делпва решаваће се сппразумнп, а сппрпве кпји не мпгу бити решени сппразумнп 
решаваће надлежни суд у Лескпвцу.  

Члан 11. 
 
Наручилац задржава правп једнпстранпг раскида Угпвпра у случају неуреднпг испуоеоа 
угпвпрених пбавеза пд стране прпдавца. 
Угпвпр се раскида писанпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид Угпвпра и дпставља се 
другпј угпвпрнпј страни. 

Члан 13. 
 
Пвај угпвпр је сачиоен у 6 (шест) истпветних примерака пд кпјих наручилац задржава 4 
(четири) примерка за свпје пптребе и извршилац услуге 2 (два)  примерка за свпје 
пптребе. 
 
Н А Р У Ч И Л А Ц                              И З В Р Ш И Л А Ц  У С Л У Г Е 
      М. П. 
___________________      ________________________ 
 
 
 
Наппмена: мпдел угпвпра ппнуђач мпра да пппуни и пптпише. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


