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Наручилац у сваком случају може захтевати накнаду штете уколико је због 

кашњења у извршењу посла, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, с тим 

што је терет доказивања постојања и износ штете на наручиоцу. 

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за 

остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.  

Пружалац услуге се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења 

уговорне обавезе у уговореном року, дошло због узрока за које пружалац услуге није 

одговоран.  

Пружалац услуге ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично 

крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до 

оправданог закашњења у извршењу посла је на Пружаоцу услуге, а Наручилац цени 

оправданост предочених доказа.  

Пружалац услуге је сагласан да Наручилац може једнострано раскинути овај уговор 

у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца, уз повраћај исплаћених 

средстава са законском затезном каматом од дана уплате до коначне исплате.  

 

Средства  финансијског обезбеђења  

Члан 9. 

ДОБРО, КВАЛИТЕТНО И У РОКУ ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 Пружалац услуге се обавезује да најкасније на дан закључења Уговора, преда 

Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница 

Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или 

копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа.  

 Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

 Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 

дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за добро извршење уговора наручилац ће наплатити у следећим случају да 

пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором.  

 

Примопредаја документације 

Члан 10. 

Примопредаја документације која представља резултат активности пружаоца услуга 

установљених техничком спецификацијом услуга вршиће се по фазама и комисијски 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана истека рока завршетка активности по свакој од 

фаза. 

 Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) 

представника Наручиоца и 1 (један) представник Пружаоца услуга. 
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 Комисија сачињава записник о примопредаји уговорене документације. 

Пружалац услуге је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, уговорену 

документацију Припремљен Споразум о сарадњи између чланица радне групе за ГИС и 

верификован од стране Наручиоца, Припремљен Протокол о сарадњи и верификован од 

стране Наручиоца, Спецификација захтева за ГИС, верификована од стране Наручиоца, 

предлог Плана развоја ГИС-а верификован од стране наручиоца  и организациона 

структура Групе за управљање ГИС-ом, верификована од стране Наручиоца у папирној 

форми и у електронској форми на „ЦД“ или „ДВД“ медијуму. 

 

Раскид Уговора 

Члан 11. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне 

стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи  услови: да је 

претходно, у писменој форми  обавестила другу уговорну страну о елементима 

реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид 

уговора; да је другој уговорној страни оставила примерени рок за отклањање 

неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала неусаглашености или их није 

кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем 

уговорених обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима. 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са раскидним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 

да садржи разлог за раскид уговора. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка посла  заједничка Комисија ће 

сачинити Записник о до тада стварно пруженим услугама и њиховој вредности у складу са 

Уговором. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Сходна примена других прописа 

Члан 12. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима, позитивно-правним прописима којима се 

уређује планирање и изградња, одредби Посебних узанси о грађењу и других важећих 

прописа Републике Србије. 

 

Решавање спорова 

Члан 13. 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 
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