Локација Ниш, ул. Николе Пашића 24
Делови објекта који се
обезбеђују
Трећи спрат

Време од - до
Понедељак - петак
9 сати

Број
извршилаца
2

Пружалац услуга гарантује квалитет извршених услуга.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да цена услуге износи ________ динара по радном
сату, без обрачунатог пореза на додату вредност. Порез на додату вредност плаћа
наручилац.
Цена мора бити фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора односно
12 месеци.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се број извршилаца и распоред времена обезбеђења
може мењати у зависности од потреба Наручиоца, о чему ће се сачинити анекс уговора.
Уколико, у појединачним случајевима, постоји потреба за прековременим радом,
руководилац организационе јединице наручиоца је дужан да изда писани налог за
прековремени рад, пре почетка таквог рада, а копија тог налога мора бити приложена уз
рачун за извршене услуге за месец у коме је било прековременог рада.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да у року од _____ дана од дана истека месеца за који се
пружа услуга, исплати (месечну) цену услуге за тај месец.
Уз фактуру Пружалац услуга доставља потврду о извршеним услугама за месец
фактурисања, оверен од руководиоца организационе јединице.
Члан 11.
Уколико уговорене услуге не буду у свему реализоване према одредбама овог
Уговора, Наручилац има право на наплату финансијске гаранције за добро извршење
послa, у висини од 10% вредности закљученог уговора о пружању предметних услуга.
Уколико због невршења или немарног вршења услуга наручиоцу буде причињена
штета, Пружалац услуга је дужан да је у потпуности надокнади, у противном наручилац ће
је наплатити из финансијске гаранције (менице).
У случају наплате гаранције Пружалац услуга се обавезује да одмах, а најдаље у
року од 10 дана од дана наплате гаранције, достави наручиоцу нову бланко потписану и
оверену сопствену меницу и прописано менично овлашћење, у супротном уговор ће бити
раскинут.
Члан 12.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било
који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима
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Члан 13.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана одпочињања вршења услуге
у објектима Пореске управе, односно од _______.2014. године до _______.2015. године.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути у следећим
случајевима:
- ако Наручилац или Пружалац услуга не извршавају своје обавезе сходно
уговору;
- ако престане потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга;
- споразумом уговорних страна.
Уговорне стране су се сагласиле да свака страна може дати отказ уговора без
навођења посебног разлога, са обавезним отказним роком у трајању од 60 дана. Отказни
рок почиње да тече од дана пријема отказа уговора у писаној форми.
Члан 15.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране су обавезне решавати, пре свега,
споразумно, у супротном за све спорове по овом Уговору надлежан је стварно надлежан
суд у Нишу.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три), примерка.

НАРУЧИЛАЦ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
________________________

Видоје Јевремовић
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