
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      На основу члана 66. став 1. тач. 23. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара" број 4/19) и чл. 2. став 1. тач. 23. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара" бр. 8/19), у вези члана 135. став 11. Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 
42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20) и члана 13. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, бр. 91/19), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 11.12.2020. 
године, донело  
                              
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности за закључење  

Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику града Зајечара, Бошку Ничићу, за 
закључење Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре у пројекту Фазне 
изградње Центра за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана – Гамзиград са 
постројењем за пречишћавање отпадних вода, између Града Зајечара, као 
инвеститора и ЈКП „Водовод“ Зајечар, као извођача радова. 

 
II  

 
 Предмет овог Уговора је: 

• Реконструкција и доградња постојећег резервоара или изградња новог 
резервора за потребе Центра за посетиоце археoлошког локалитета 
Ромулијана-Гамзиград, капацитета 77м3; 

• Изградња фекалне канализације од изливног шахта ППОВ до реципијента, 
Црног Тимока и 

• Изградња атмосферске канализације од сепаратора масти и уља до  
реципијента, Селишког потока. 

 
III 
 

   Нацрт Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре, између Града 
Зајечара и ЈКП „Водовод“ Зајечар,  чини саставни део овог Закључка.  
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                     IV   
 
 Закључак  објавити у “Службеном листу града Зајечара”.            
   
      
III бр. 02-176/2020 
У Зајечару 11.12. 2020. године. 
                                                 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                         
              Бошко Ничић,с.р. 
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                     IV   
 
 Закључак  објавити у “Службеном листу града Зајечара”.            
   
      
III бр. 02-176/2020 
У Зајечару 11.12. 2020. године. 
                                                 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                         
              Бошко Ничић,с.р. 

У Г О В О Р 
О ИЗГРАДЊИ НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 

Закључен дана  ___________________ године између: 
 
 
1. Градa Зајечарa, Трг Ослобођења бр. 1, ПИБ 101757838, матични бр.07189923, 
кога заступа Градоначелник, Бошко Ничић (у даљем тексту: Инвеститор) 
и 
2. ЈКП "Водовод” Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5, Зајечар, ПИБ 
101328084, матични бр. 07183372, које заступа в.д. директора, Никола Шарчевић 
(у даљем тексту: Извођач радова) 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је: 
 
• Реконструкција и доградња резервоара за потребе Центра за посетиоце 

археoлошког локалитета Ромулијана-Гамзиград, који износи 77м3; 
• Изградња фекалне канализације од изливног шахта ППОВ до реципијента, Црног 

Тимока и 
• Изградња атмосферске канализације од сепаратора масти и уља до  реципијента, 

Селишког потока. 
 

Члан 2. 
 

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, извођач радова се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све потребно за потпуни 
завршетак радова који су предмет овог Уговора. 
 

Члан 3. 
 

Извођач радова прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора изведе предметне 
радове из члана 1. овог Уговора, по пројектној документацији која ће бити израђена 
од стране “УНИ-ПРОЈЕКТ ПЛУС” доо Сврљиг, и састављена према предмеру и 
предрачуну именованог пројектанта. 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће своје међусобне обавезе и потраживања из члана 
1. овог Уговора, регулисати посебним Анексом Уговора. 

 
Члан 5. 

 
Саставни део овог Уговора је Извештај о извршеној стручној контроли Студије 
оправданости и Идејног пројекта: Фазна изградња Центра за посетиоце археолошког 
локалитета Ромулијана-Гамзиград са постројењем за пречишћавање отпадних вода 
сачињен од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
број: 351-03-2418/2020/07 од 30.07.2020. године. 
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Члан 6. 
 
Уговорне стране се обавезују да ће у року предвиђеним за завршетак радова на 
објекту за који се тражи грађевинска дозвола, бити изграђена и недостајућа потребна 
инфраструктура из члана 1. овог Уговора. 
 

Члан 7. 
 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни 
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора који се односи на обавезе уговорних 
страна које су предвиђене овим Уговором. 
 

Члан 8. 
 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
мирним путем и споразумно. 
Уколико уговорне стране не реше спор мирним путем и споразумно, уговара се 
стварна и месна надлежност Привредног суда у Зајечару. 
 

Члан 9. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, односно када обе уговорне стране 
потпишу Уговор. 
 

Члан 10. 
 

Све што није регулисано овим Уговором биће уређено у складу са  одредбама 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа 
који регулишу предметну материју. 
 

Члан 11. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 1 (један) 
примерак добијају уговорне стране, 1 (један) примерак Правобранилаштву града 
Зајечара, а 1 (један) примерак надлежној служби Градске управе града Зајечара. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
     ЈКП "Водовод" Зајечар      Град Зајечар 
 
   в.д. директора          Градоначелник града    
                                                                                                               Зајечара 
 
          Никола Шарчевић                           Бошко Ничић 
 
 
                                             ЗА ПРАВОВАЉАНОСТ УГОВОРА: 
                                          ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                     ___________________________________ 
                                                         (Светлана Лукић) 
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Члан 6. 
 
Уговорне стране се обавезују да ће у року предвиђеним за завршетак радова на 
објекту за који се тражи грађевинска дозвола, бити изграђена и недостајућа потребна 
инфраструктура из члана 1. овог Уговора. 
 

Члан 7. 
 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни 
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора који се односи на обавезе уговорних 
страна које су предвиђене овим Уговором. 
 

Члан 8. 
 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
мирним путем и споразумно. 
Уколико уговорне стране не реше спор мирним путем и споразумно, уговара се 
стварна и месна надлежност Привредног суда у Зајечару. 
 

Члан 9. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, односно када обе уговорне стране 
потпишу Уговор. 
 

Члан 10. 
 

Све што није регулисано овим Уговором биће уређено у складу са  одредбама 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа 
који регулишу предметну материју. 
 

Члан 11. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 1 (један) 
примерак добијају уговорне стране, 1 (један) примерак Правобранилаштву града 
Зајечара, а 1 (један) примерак надлежној служби Градске управе града Зајечара. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
     ЈКП "Водовод" Зајечар      Град Зајечар 
 
   в.д. директора          Градоначелник града    
                                                                                                               Зајечара 
 
          Никола Шарчевић                           Бошко Ничић 
 
 
                                             ЗА ПРАВОВАЉАНОСТ УГОВОРА: 
                                          ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                     ___________________________________ 
                                                         (Светлана Лукић) 

      На основу члана 66. став 1. тач. 23. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара" број 4/19) и чл. 2. став 1. тач. 23. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара" бр. 8/19), у вези члана 135. став 11. Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 
42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20) и члана 13. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, бр. 91/19), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 11.12.2020. 
године, донело  
                              
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности за закључење  

Уговора о  извођењу радова на реконструкцији (замени) водоводне 
инсталације у улици Станоја Гачића у Зајечару 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику града Зајечара, Бошку Ничићу, за 
закључење Уговора о извођењу радова на реконструкцији (замени) водоводне 
инсталације у улици Станоја Гачића у Зајечару, између Града Зајечара, као 
инвеститора и ЈКП „Водовод“ Зајечар, као извођача радова. 

 
II 
 

   Нацрт Уговора из претходне тачке чини саставни део овог Закључка.  
  
                     III   
 
   Закључак  објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
                    
III бр. 02-177/2020 
У Зајечару, 11.12.2020. године 
                                                 
 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 
 

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                         
             Бошко Ничић,с.р. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



      |  СТРАНА     БРОЈ 68      S L U Ж B E N I  L I S T               11. ДЕЦЕМБАР 2020.6

УГОВОР 
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
 
Закључен дана ___________  2020. године између: 
 
1. Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, ПИБ 101757838, матични бр. 07189923, 
кога заступа Градоначелник, Бошко Ничић (у даљем тексту: Инвеститор) и 
 
2. Јавног комуналног предузећа"Водовод” Зајечар, Бул. Др. Зорана Ђинђића 
бр. 5, Зајечар, ПИБ:101328084, матични бр. 07183372, које заступа в.д. 
директора, Никола Шарчевић (у даљем тексту: Извођач радова) 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији (замени) водоводне 
инсталације у улицу Станоја Гачића у Зајечару. 
 Извођач радова се обавезује да обезбеди материјал, грађевинску и другу опрему, 
изврши грађевинске и грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све 
друго потребно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

 Извођач радова прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора изведе радове на 
реконструкцији (замени) водоводне инсталације, по пројектној документацији 
израђеном од стране “УНИ-ПРОЈЕКТ ПЛУС” д.о.о. Сврљиг, а која је састављена 
према предмеру и предрачуну пројектанта. 
 

Члан 3. 
 

Извођач радова се обавезује да: 
- све радове из члана 1 овог уговора изведе у складу са прописима (законом, 
стандардима, техничким нормативима)  у складу са техничком документацијом;  
- уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, 
техничким условима и стандардима; 
- у току извођења радова благовремено предузима мере за обезбеђење сигурности 
објекта као и све прописане мере заштите на раду; 
- поступи по оправданим примедбама надзорног органа и о свом трошку отклони 
недостатке; 
- поверене радове изведе стручно и квалитетно у складу са правилима струке 
важећим за ту врсту радова; 
- испостави Инвеститору окончану ситуацију за изведене радове; 
- да надокнади евентуалне штете изазване извођењем радова. 
 

Члан 4. 
 

Инвеститор се обавезује: 
• извођачу радова преда техничку документацију по којој се изводе радови 
•одреди надзорни орган у току грађења објекта, односно извођења.  
• плати Извођачу радова уговорену цену за изведене радове 
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УГОВОР 
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
 
Закључен дана ___________  2020. године између: 
 
1. Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, ПИБ 101757838, матични бр. 07189923, 
кога заступа Градоначелник, Бошко Ничић (у даљем тексту: Инвеститор) и 
 
2. Јавног комуналног предузећа"Водовод” Зајечар, Бул. Др. Зорана Ђинђића 
бр. 5, Зајечар, ПИБ:101328084, матични бр. 07183372, које заступа в.д. 
директора, Никола Шарчевић (у даљем тексту: Извођач радова) 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији (замени) водоводне 
инсталације у улицу Станоја Гачића у Зајечару. 
 Извођач радова се обавезује да обезбеди материјал, грађевинску и другу опрему, 
изврши грађевинске и грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све 
друго потребно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

 Извођач радова прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора изведе радове на 
реконструкцији (замени) водоводне инсталације, по пројектној документацији 
израђеном од стране “УНИ-ПРОЈЕКТ ПЛУС” д.о.о. Сврљиг, а која је састављена 
према предмеру и предрачуну пројектанта. 
 

Члан 3. 
 

Извођач радова се обавезује да: 
- све радове из члана 1 овог уговора изведе у складу са прописима (законом, 
стандардима, техничким нормативима)  у складу са техничком документацијом;  
- уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, 
техничким условима и стандардима; 
- у току извођења радова благовремено предузима мере за обезбеђење сигурности 
објекта као и све прописане мере заштите на раду; 
- поступи по оправданим примедбама надзорног органа и о свом трошку отклони 
недостатке; 
- поверене радове изведе стручно и квалитетно у складу са правилима струке 
важећим за ту врсту радова; 
- испостави Инвеститору окончану ситуацију за изведене радове; 
- да надокнади евентуалне штете изазване извођењем радова. 
 

Члан 4. 
 

Инвеститор се обавезује: 
• извођачу радова преда техничку документацију по којој се изводе радови 
•одреди надзорни орган у току грађења објекта, односно извођења.  
• плати Извођачу радова уговорену цену за изведене радове 
 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране констатују да вредност радова по предмеру и предрачуну 
пројектанта, износи, у зависности од фазе и то: 
    • Укупна вредност радова и опреме из ФАЗЕ 1 – Реконструкција водоводне 
инсталације у улици Станоја Гачића, од улице Љутице Богдана до Олимпијске улице, 
износи 13.536.275,00 динара, без ПДВ-а. 
    • Укупна вредност радова и опреме из ФАЗЕ 2 – Реконструкција водоводне 
инсталације у улици Станоја Гачића, од Олимпијске улице до постојеће водоводне 
инсталације, ПЕ Ø225, на Звезданском путу, износи 13.463.725,00 динара, без ПДВ-а. 
      ПДВ се не обрачунава, у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Сл. 
Гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19), који прописује да обавезу обрачунавања и 
плаћања ПДВ-а има обвезник ПДВ-а – прималац добара и услуга из области 
грађевинарства као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3. Закона односно 
лице из члана 9. став 1. Закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ, ако је 
прималац добара или услуга инвеститор и ако је испоручилац добара или услуга 
извођач радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Члан 6. 
 

Исплата уговорене цене ће се вршити  авансно од 100 %  за Фазу 1 (по предаји 
менице са меничним овлашћењем, картоном депонаваних потписа и овереним 
захтевом за регистрацију менице код пословне банке у износу траженог аванса) до 
достављања окончане ситуације за Фазу 1, чиме ће се стећи услови за уплату 
аванса од 100 % за Фазу 2 (по предаји менице са меничним овлашћењем, картоном 
депонаваних потписа и овереним захтевом за регистрацију менице код пословне 
банке у износу траженог аванса) до достављања комплетно окончане ситуације 
оверене од стране надзорног органа. 
 

Члан 7. 
 

Уговорне стране констатују да је Инвенститор радова дужан: 
- да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију. 
- да обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту. 
 

Члан 8. 
Извођач се обавезује: 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова наручиоцу; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
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набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова према захтеваном темпу извођења од стране надзорног органа. 
- да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци. 

Члан 9. 
 

Надзорни орган биће одређен од стране Инвеститора посебним решењем. 
 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да је минимални гарантни рок за изведене радове 
износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, а за уграђене 
материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова наручиоцу. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока по захтеву Инвеститора о свом трошку 
отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 
уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Члан 11. 
 

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за 
извођењем вишкова радова, преко уговорене вредности радова, накнадних и 
непредвиђених радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести надзорни орган и инвеститора. 
За извођење вишкова радова, преко уговорене вредности радова, потребна је 
писмена сагласност инвеститора.  
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова за које се 
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Вишкове радова, за 
које је добијено писмено мишљење надзорног органа и који су усвојени од стране 
инвеститора, извођач радова ће извести на основу допунске понуде и анекса овог 
уговора. 
 

Члан 12. 
 

Извођач може и без претходне сагласности инвеститора, а уз сагласност надзорног 
органа да изведе хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом 
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвитети у току израде пројектне документације. 
Извођач и надзорни орган  су дужни да истог дана када наступе околности из 
клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте инвеститора. 
Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 
 

Члан 13. 
 

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
инвеститора и надзорни орган. 
Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка 
радова. 
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набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова према захтеваном темпу извођења од стране надзорног органа. 
- да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци. 

Члан 9. 
 

Надзорни орган биће одређен од стране Инвеститора посебним решењем. 
 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да је минимални гарантни рок за изведене радове 
износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, а за уграђене 
материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова наручиоцу. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока по захтеву Инвеститора о свом трошку 
отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 
уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Члан 11. 
 

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за 
извођењем вишкова радова, преко уговорене вредности радова, накнадних и 
непредвиђених радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести надзорни орган и инвеститора. 
За извођење вишкова радова, преко уговорене вредности радова, потребна је 
писмена сагласност инвеститора.  
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова за које се 
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Вишкове радова, за 
које је добијено писмено мишљење надзорног органа и који су усвојени од стране 
инвеститора, извођач радова ће извести на основу допунске понуде и анекса овог 
уговора. 
 

Члан 12. 
 

Извођач може и без претходне сагласности инвеститора, а уз сагласност надзорног 
органа да изведе хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом 
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвитети у току израде пројектне документације. 
Извођач и надзорни орган  су дужни да истог дана када наступе околности из 
клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте инвеститора. 
Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 
 

Члан 13. 
 

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
инвеститора и надзорни орган. 
Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка 
радова. 

Комисију за примопредају радова образују уговорне стране коју чине по један 
представник инвеститора, надзорног органа и извођача радова.  
Комисија сачињава записник о примопредаји радова који се доставља заједно са 
испостављеним коначним обрачуном изведених радова оверен од стране надзорног 
органа. 

Члан 14 
 

Уговорне стране су сагласне да се уговор раскида изјавом у писаној форми која се  
доставља другој уговорној страни  са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања изјаве. 
Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора. 
Као основ за раскид уговора је када уговорне стране не извршавају своје обавезе 
прописане овим Уговором, односно ако: 
- Извођач не извршава обавезе из члана 3. и члана 8. овог Уговора, не поштује 
рокове или не изврши друге обавезе из овог Уговора, 
- уколико Инвеститор не врши плаћање, не прихвата изведене радове, или не 
изврши друге обавезе из овог Уговора. 
 

Члан 15. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови између Инвеститора и Извођача радова не буду решени 
споразумно,уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 
 

Члан 16. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. 
 

Члан 17. 
 

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа који 
регулишу предметну област. 
 

Члан 18. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) 
примерка за обе уговорне стране. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
     ЈКП "Водовод" Зајечар                 Град Зајечар 
             в.д. директор                                Градоначелник града   
                                                                                                                 Зајечара 
          Никола Шарчевић                             Бошко Ничић 
 
                                            ЗА ПРАВОВАЉАНОСТ УГОВОРА: 
                                          ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                      ___________________________________ 

(Светлана Лукић) 
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 На основу члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 8/2019) и члана 40. Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
граду Зајечару (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 2/2017), Градско веће града Зајечара, 
на седници одржаној 11.12.2020. године, донело је  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о одобравању измене финансијског плана програма Аутомобилско 

спортског удружења ‘‘АС‘‘ Зајечар  
 
 
 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ молба Аутомобилско спортског удружење ‘‘АС‘‘ Зајечар, ул. 
Хајдук Вељкова бр. 5., 19000 Зајечар, за измену финансијског плана програма.   
 
 
 II Закључак објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
  
 
 
III бр. 02-178/2020 
У Зајечару, 11.12.2020. године 
 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 8/2019) и члана 40. Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
граду Зајечару (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 2/2017), Градско веће града Зајечара, 
на седници одржаној 11.12.2020. године, донело је  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о одобравању измене финансијског плана програма Аутомобилско 

спортског удружења ‘‘АС‘‘ Зајечар  
 
 
 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ молба Аутомобилско спортског удружење ‘‘АС‘‘ Зајечар, ул. 
Хајдук Вељкова бр. 5., 19000 Зајечар, за измену финансијског плана програма.   
 
 
 II Закључак објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
  
 
 
III бр. 02-178/2020 
У Зајечару, 11.12.2020. године 
 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19 и 12/19) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 8/19), Градско 
веће Града Зајечара je, на седници одржаној 11.12.2020. године, донело   
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних просторија  града Зајечара 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у Зајечару, у 
улици Дубровачкој бб.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пословни простор, у Зајечару, у улици 
Дубровачкој бб., укупне површине 15м2. 
 
 

         III           
   
 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог. 
 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-25/2020 
 
У Зајечару, 11.12.2020. године. 
 
                                                                                 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

  Бошко Ничић,с.р. 
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           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 8/19), 
Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 11.12.2020. године, донело   
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних просторија  града Зајечара 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у селу Мали Извор 
( у склопу Дома културе), јавним надметањем.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пословни простор,  у селу Мали Извор ( у склопу 
Дома културе), укупне површине 72м2. 
 
 

III           
   
 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог. 
 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-26/2020 
 
У Зајечару, 11.12.2020. године. 
                                                                                 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   Бошко Ничић,с.р. 
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           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 8/19), 
Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 11.12.2020. године, донело   
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних просторија  града Зајечара 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у селу Мали Извор 
( у склопу Дома културе), јавним надметањем.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пословни простор,  у селу Мали Извор ( у склопу 
Дома културе), укупне површине 72м2. 
 
 

III           
   
 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог. 
 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-26/2020 
 
У Зајечару, 11.12.2020. године. 
                                                                                 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   Бошко Ничић,с.р. 
 
 
 

 
           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 8/19), 
Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 11.12. 2020. године, донело   
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних просторија  града Зајечара 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у селу Вратарница 
( у склопу Дома културе), непосредном погодбом.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пословни простор,  у селу Вратарница ( у склопу 
Дома културе), укупне површине 249м2. 
 
 

III           
   
 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог. 
 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-27/2020 
 
У Зајечару, 11.12.2020.године. 
                                                                                 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   Бошко Ничић,с.р. 
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