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                                                                                                                                                                                   страна 48 А од 50 страна 

 
 
Наручилац ће даваоцу услуге надокнадити трошкове превоза за долазак и повратак са посла само за извршиоце који су ангажовани за пун месечни фонд часова 
рада за удаљеност до 50 км од седишта наручиоца, уплатом месечних трошкова превоза за 1. и 2. градску зону према ценовнику Градског саобраћајног предузећа 
који буде важио у периоду пружања услуге.  
 
 
ПЛАЋАЊЕ 

Члан 4. 

Исплату уговорене цене наручилац ће извршити у року од  45 дана од дана пријема уредне фактуре. 
 
Обрачун и уплату пореза и доприноса на накнаде исплаћене извршиоцима, Давалац услуге је дужан да изврши најкасније у року од 3 дана од дана пријема уплате 
од стране Наручиоца.  
Непоступање Даваоца услуге у складу са ставом 1. и 2. овог члана представља разлог за једностран раскид Уговора од стране Наручиоца, поред других законом и 
чланом 10. овог уговора предвиђених разлога.  
 
Наручилац и Давалац услуге  ће у току трајања Уговора, под условом да НАРУЧИЛАЦ искаже потребу и у свом буџету обезбеди додатна средства, 
закључити анекс Уговора којим ће уговорити повећање обима предметне услуге највише до 5% од укупне вредности Уговора 

 
 

Члан 5. 
 
Број извршилаца у обрасцу Спецификација послова-Структура цене из усвојене понуде дат је оријентационо; он може бити мањи или већи у зависности од 
стварних потреба наручиоца.  
Наручилац, пре пружања услуге, доставља даваоцу услуге писани захтев (налог) у којем наводи колико је извршилаца потребно ангажовати, за које послове, за 
који период и за које радно време.  
Давалац услуге је дужан да обезбеди довољан број извршилаца у континуитету током целог периода трајања уговора. 

 
Ангажовање одређеног извршиоца могуће је само на основу претходне писане сагласности Наручиоца. У случају одсуства ангажованог извршиоца са рада вршиће 
се замена извршиоца само на изричит писани захтев наручиоца. 
 
Извршилац који је ангажован за вршење послова мора се придржавати радне дисциплине, процедура и упутстава наручиоца. Наручилац задржава право контроле 
извршилаца који су ангажовани за вршење послова, без предходне најаве Даваоцу услуге. Извршиоци код којих се уочи неправилност у раду (алкохолисаност, 
непажња на раду, непридржавање радне дисциплине, упутстава и слично) више не могу бити ангажовани за обављање послова код наручиоца. 
 

Члан 6. 
Давалац услуге је у обавези да се приликом пружања услуге придржава упутстава и сугестија  које ће добијати од  лица одређеног од стране Наручиоца за 
праћење реализације овог Уговора. 
 
Извршилац је обавезан да поступи по евентуалним примедбама Наручиоца у вези са пружањем услуга. 


