
 

  

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: kabinetkosjeric@gmail.com 

 
 Број: 404 – 11/2017 
.................2017. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

o пружању радијских услуга   
 

 
Закључен између: 
 
 1. ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640-52, Управа за трезор, Телефон 031/ 781 – 460, Телефакс 031 / 
781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић, Милијан Стојанић,  с једне стране, (у 
даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
и 
 ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
Основ уговора:  
ЈН Број: 2.2.1/2017 и 404 – 11/2017 
Број и датум Одлуке о додели уговора: број: 404 – 11/2017  од  .............2017. године 
Понуда изабраног понуђача  број: ........... од ...........2017. године 
 

 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране су се сагласиле да:  

 
1. НАРУЧИЛАЦ услуга је спровео поступак набавке на који се Закон не примењује, на 

основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, број 2.2.1. 
2. ИЗВРШИЛАЦ  је дана _______________године доставио понуду број 

_______________, која саставни је део овог уговора. 
3. НАРУЧИЛАЦ је донео Одлуку о додели угвора, бр.____________, од __________ 

године, која саставни је део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

          НАРУЧИЛАЦ и ИЗВРШИЛАЦ су сагласни да је предмет овог Уговора пружање 
радијских услуга, за потребе НАРУЧИОЦА, а у циљу истинитог, благовременог и потпуног 
информисања грађана општине Косјерић, који обухвата следеће садржаје: 



 

1. Праћење и информисање о инвестиционим, привредним, културним, спортским 
манифестацијама и другим активностима, 

2. Емитовање интервјуа са представницима НАРУЧИОЦА у току месеца, 
3. Гостовања у студију радија представника НАРУЧИОЦА, 
4. Праћење и информисање о раду Општинског већа, 
5. Праћење, информисање и пренос седница Скупштине општине, 
6. Праћење и информисање о раду Месних заједница, 
7. Праћење и информисање о свим осталим активностима које нису таксативно 

наведене, а тичу се НАРУЧИОЦА и 
8. Емитовање огласа, обавештења и других дописа корисника услуга, органа и 

установа чији је оснивач локална самоуправа,  у оквиру делатности ИЗВРШИОЦА. 
 

Члан 3. 
 

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за потребе НАРУЧИОЦА пружа услуге по  цени датој 
у Обрасцу понуде од ................2017. године. 

 
Члан  4. 

 
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИЗВРШИОЦУ,  на име пружених услуга исплаћује 

новчану накнаду у износу од .......... (..................................................................................) 
динара по минуту, без ПДВ-а, односно  ......... 
(..................................................................................) динара по минуту, са ПДВ-ом, и то у 
збирној вредности, за предходни месец, која је саставни део овог Уговора, а дата у понуди 
понуђача од ................2017. године и примењиваће се почетком важности овог уговора. 

 
Члан  5. 

 
Уговарачи су сагласни да је цена услуга утврђена понудом фиксна и да се не мoжe 

мeњaти у тoку рeaлизaциje oвoг Угoвoрa. ИЗВРШИЛАЦ услуга ће приступити пружању 
уговорених услуга у складу са потребама НАРУЧИОЦА. 
 

Члан  6. 
 

Пружање медијских услуга НАРУЧИОЦУ, које су предмет овог Уговора, мора бити 
благовремено, стручно, квалитетно, а у свему према одредбама Уговора. Провера 
извршења услуга ће се вршити месечно. 

У вршењу услуга ИЗВРШИЛАЦ је дужан  да се понаша професионално и брине за 
углед НАРУЧИОЦА и његове делатности. 
 

Члан 7. 
 

ИЗВРШИЛАЦ је сагласан да НАРУЧИЛАЦ изврши плаћање најдаље у року од 45 
дана, од дана пријема фактуре. 

 
Члан  8. 

 
НАРУЧИЛАЦ мoжe дa, путeм писaнoг oбaвeштeњa o учињeнoм прoпусту, које ћe 

упутити ИЗВРШИОЦУ услуга, рaскинe oвај угoвoр: 
a) ако ИЗВРШИЛАЦ нe пружи услуге дефинисане овим Уговором дeлимичнo или у 

цeлoсти; 
б) споразумом уговорних страна и 
в) у другим случајевима предвиђеним Законом. 

 



 

 
Члан  9. 

 
Уговорне стране су се сагласиле да ће за све оно што није у овом уговору 

предвиђено важити прописи из Закона о облигационим односима. 
 

  Члан  10. 
 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора реше 
споразумно, а спорове које не буду решиле споразумно решаваће надлежни суд. 
                                                      

Члан  11. 
 

Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања, а уговорне 
обавезе трају до утрошка планираних средстава за ову услугу. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из 
става 1.овог члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране 
ИЗВРШИОЦА. 

 
Члан  12. 

 
Овај Уговор је закључен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) 

задржава свако од уговарача.                                            
      
 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 
  ПРЕДСЕДНИК 
  Милијан Стојанић 

 
 
 

НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац 
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  
је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином Модела уговора. 
 


