
 
 

 

У Г О В О Р 

о јавној набавци услуга – израда елабората  о одређивању зона санитарне заштите  
изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' Кукићима 

 
 закључен дана 18.12.2014 . године, између: 

1. ЈКП ''Моравац''Мрчајевци, 32210 Мрчајевци (у даљем тексту: Наручилац),  кога заступа 
директор Драгица Вујанић дип.ецц, ПИБ општине 100483147, Мат. број 07298269  

и 2.   Овлашћени члан групе понуђача:''BEOGEOAQUA'' Д.О.О. из          Београда                             ,   
ул.  Булевар Зорана Ђинђића_____бр. 117/IV_, ПИБ: 102733176______, МБ:     17461443______,  
у даљем тексту: Извршилац), кога заступа          Дејан Драшковић____ . 

Члан 1. 
 

 Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник број 124/12“) спровео јавну набавку мале вредности услуга – израда 
елабората  о одређивању зона санитарне заштите  изворишта  „Гушевац“ у Мрчајевцима  и  
„Кукићи'' у Кукићима број набавке 7-1.2.3/2014, и да је као најповољнијег понуђача изабрао  

Групу понуђача: ''BEOGEOAQUA'' Д.О.О. и ''Гео инжењеринг БГП'' Д.О.О. из Београда. 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је израда елабората о одређивању зона санитане заштите изворишта  
„Гушевац“ у Мрчајевцима  и  „Кукићи'' у Кукићима 

Члан 3. 
 

Извршилац преузима обавезу да по налогу и за рачун наручиоца изради пројектну 
документацију- елаборат  о одређивању зона санитарне заштите  изворишта „Гушевац“ у 
Мрчајевцима  и  „Кукићи'' у Кукићима. Понуда број 286-XII/14_ од   15.12.2014. год. и пројектни 
задатак чине саставни део овог уговора. 

Члан 4. 
 

 Уговорне стране прихватају укупну цену од __1.180.000,00___ динара без ПДВ-а, односно 
___1.416.000,00___ динара са ПДВ-ом и ова цена је фиксна те се не може мењати.  
 Наручилац ће Извршиоцу исплатити уговорену цену путем аванса у 100% износу, а на 
основу авансног рачуна Извршиоца. Извршилац је дужан да уз овај закључен уговор, Наручиоцу 
достави средства финансијског обезбежења за повраћај аванса у виду банкарске гаранције 
издате на целокупан износ аванса са урачунатим порезом на додату вредност и са роком 
важења најкраће до правдања аванса. Аванс се сматра оправданим тек по добијању потребне 
сагласности на предметни елаборат од стране надлежног министарства. Уколико Извршилац  
не оправда примљени аванс Наручилац може одмах реализовати достављену му банкарску 
гаранцију. 

Уколико надлежно Министарство које треба да да сагласност  на овај елаборат  уочи неке 
недостатке  или стави било какве примедбе , извршилац  је дужан да о свом трошку  поступи по 
примедбама  и отклони евентуалне недостатке  о свом трошку. 

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оног које одреди 
Наручилац, или  промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Гаранција стране банке може се поднети само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 – инвестициони ранг. 



Наручилац се обавезује да Извршиоцу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
банкарске гаранције (добијене сагласности на елаборат од стране надлежног Министарства), 
врати нереализовану депоновану банкарску гаранцију у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
захтева.  

Члан 5. 
 

Рок за завршетак израде пројекта не може бити дужи од 150 дана и почиње да тече од 
дана склапања уговора. 

Члан 6. 
 

Извршилац се обавезује да пројекат уради у 6 примерака у писаној форми, на српском 
језику, ћирилицом (тврдоповезани облик) и идентично у дигиталном облику. 

Извршилац се обавезује да напред наведени пројекат у складу са законском регулативом 
која уређује ову област, правилима струке, професионалном одговорношћу и савесно 
поступајући са пажњом доброг привредника. 

Члан 7. 
 

Извршилац ће у току израде пројекта и поступку добијања сагласности надлежног 
министарства сарађивати са наручиоцем и другим институцијама ради прибављања потребних 
података и информација  

Члан 8. 
 

 Све евентуалне спорове у вези овог уговора Наручилац и Испоручилац ће покушати решити 
споразумно, у противном надлежан суд у Чачку. 

Члан 9. 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 10. 
 

Овај уговор ступа на снагу кад га обе уговорне стране потпишу. 
Члан.11 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 
Наручилац                                                                                 Извршилац 
Директор                                                                                Директор  
Драгица Вујанић дип.ецц                     ___________________________ 
___________________________ 
 

 

 

 

 


