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НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
услуга – Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја
Број: 01-3123-___/21

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Уговорни орган: ЗП „Хидроелектране на Врбасу„ а.д. Мркоњић Град, ул.Светог
Саве 13, ЈМБ 1756958, ЈИБ 4401195230004 ПИБ 401195230004, кога заступа
в.д. директор мр Горан Милановић, (у даљем тексту: Уговорни орган),
2. Понуђач / добављач: ___________________________, ул. ____________ бр.___,
ЈИБ _____________________, ПИБ __________________, кога заступа
директор ___________________, (у даљем тексту: Добављач). Уговор се сматра
закљученим од дана обостраног потписивања.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга – Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја,
ближе специфицирана у Понуди Добављача број: _____ од _______ 2021. године, која чини
саставни дио овог Уговора.
III УГОВОРЕНА ЦИЈЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна уговорена цијена износи: ___________ КМ без обрачунатог ПДВ-а,
(__________ КМ са обрачунатим ПДВ-ом), а према Понуди Добављача из члана 1. овог
Уговора.
Плаћање уговорене цијене извршиће се у износу из претходног става, у року од
60 дана након извршених услуга и исправно испостављне фактуре.

Ознака: ОБ-52

Ревизија: 1_а

ЗП „Хидроелектране
на Врбасу“ а.д.
Мркоњић Град

НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ

Образац:ЈН-9
Страна 2 од 4

У циљу избјегавања двоструког опорезивања Пружалац услуга (Страно правно
лице) је за обављени посао дужан доставити прописане доказе о стицању права на
ослобађање или примјену ниже пореске стопе пореза по одбитку, засноване на
међудржавном уговору.
Уколико Пружалац услуга (Страно правно лице) не достави напријед поменуте
доказе, код исплате ће се одбити износ пореза по одбитку 10% од укупног износа на
фактурама. Пружалац услуга је дужан именовати пуномоћника за плаћање ПДВ-а са
сједиштем у БиХ.
IV ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА:
Члан 3.
Добављач се обавезује да услуге – Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја,
изврши Уговорном органу према спецификацији, у мјесту, на начин и у року од ______ дана
од обостраног потписивања уговора, утврђеним у Понуди Добављача и Тендерском
документу.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се пријем услуга – Угоститељске услуге поводом
прославе јубилеја, изврши записнички, од стране овлашћених представника сваке уговорне
стране.
Члан 5.
Записник из члана 4. овог уговора и фактуре достављене Уговорном органу чине
основ за плаћање уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора.
Уколико се записнички утврди да услуга – Угоститељске услуге поводом прославе
јубилеја, није уговорног квалитета, Добављач је дужан у року од 15 дана све уочене
недостатке отклони, а уколико то не учини у наведеном року, Уговорни орган може
примјенити одговарајућа средства обезбјеђења уговора (уговорна казна): за сваки дан
неоправданог закашњења зарачунати 0,5% или максимално 5% на уговорену вриједност или
уговор раскинути, зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност
извршења Уговора.
Члан 6.
Добављач се обавезује да, у сврху извршења овог уговора, неће запошљавати
физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или су
била ангажована у својству члана или стручног лица које је ангажовала Комисија за набавке,
најмање 6 (шест) мјесеци, рачунајући од закључења уговора.
Списак лица из претходног става Добављачу ће доставити Уговорни орган, прије
закључења овог Уговора и чини његов саставни дио.
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V ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА:
Члан 7.
Уговорни орган се обавезује да у року од 60 дана након извршених услуга и исправно
испостављне фактуре, изврши исплату уговорене цијене на рачун Добављача и у банци,
наведеним у фактури.
Члан 8.
Уколико Уговорни орган не изврши плаћање у року и на начин из претходног члана,
обавезан је Добављачу платити и затезну камату, у складу са законом.

Члан 9.
Уговорни орган се обавезује да по предмету овог Уговора штити ауторска права и
чува пословне тајне Добављача, до момента стицања властитог ауторског права, односно
ослобођења чувања пословне тајне, по обавјештењу Добављача.
Члан 10.
Уговорни орган се обавезује да Добављачу достави писано обавјештење о сваком
пропусту у извршењу овог Уговора и остави разуман рок за њихово отклањање.
Уколико Добављач не поступи по захтјеву и/или у остављеном року из претходног
става, Уговорни орган може примјенити одговарајућа средства обезбјеђења уговора
(уговорна казна, гаранција, задржавање исплате заосталих рата) или уговор раскинути,
зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност извршења Уговора.
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VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
На све односе и институте који нису наведени у овом Уговору, а појаве се у њиховој
реализацији, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у току и у вези са
реализацијом овог уговора, рјешавати споразумно, у противном уговарају надлежност
Окружног привредног суда у Бања Луци.
Члан 13.
Овај Уговор се примјењује даном потписивања од обје уговорне стране, а сачињен је
у 6 примјерака, од којих Уговорни орган заджава 4 (четири) примјерка, а Добављач задржава
2 (два) примјерка.

ДОБАВЉАЧ

________________

УГОВОРНИ ОРГАН

_______________
Мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ

__________________ 2021. године
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