Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-495/2020-11
Датум: ___________ године
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА
И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
зaкључeн у Београду, дана ________________ измeђу следећих уговорних страна:
1. Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Управа за заштиту биља – Београд, Омладинских бригада 1, коју заступа в.д. директора
Небојша Милосављевић, ПИБ 108508191, матични број: 17855140, (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ)
2. ........................................................ из ..............................., ул. .............................................
бр................, (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ), кога заступа директор, ...................................,
текући рачун: ................................ који се води код ...................................., ПИБ .....................,
матични број: ....................., шифра делатности:...............,
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, у складу са чланом 52 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
91/19), спровела отворени поступак јавне набавке број 404-02-495/2020-11, чији је предмет
набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, а на основу
позива објављеног на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs.
- да је Добављач доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће преузето
из понуде) понуду број ____________________ од __________________ године (биће
преузето из понуде) која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,
која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора брoj 404-02-495/2020-11 од
____________ године (попуњава Наручилац), изабрао Добављача за вршење предметних
услуга;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана ____ Закона о јавним набавкама.
- да је предмет јавне набавке обликован у 5 партија и то: 1. Партија - Редовно
сервисирање и текуће одржавање возила на територији града Београда; 2. Партија -Редовно

сервисирање и текуће одржавање возила на територији јужнобачког округа; 3. Партија Редовно сервисирање и текуће одржавање возила на територији мачванског округа; 4. Партија
Редовно сервисирање и текуће одржавање возила на територији нишавског округа; 5. Партија -Редовно сервисирање и текуће одржавање возила на територији златиборског и моравичког
округа.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора су услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом
резервних делова, у свему према овом уговору и понуди Добављача и условима и захтевима
Наручиоца садржаним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
Добављач је обавезан да при закључењу уговора достави у електронској форми
норматив на српском језику који ће се примењивати за све врсте услуга које нису обухваћене
спецификацијом и понудом, као и ценовник резервних делова у динарима у електронској који
ће представљати основ за плаћање и праћење реализације уговора. Норматив и ценовник
резервних делова представљају саставни део овог Уговора. У случају да је потребно извршити
услугу или заменити резервни део који се не налазе у нормативу и ценовнику резервних
делова, понуђач је дужан да о томе обавести овлашћено лице Наручиоца ради добијања
сагласности за извршење такве услуге, а по добијању исте дужан је да достави и потписану
допуну норматива и ценовника резервних делова.
Саставни делови овог Уговора су:
1. Понуда Добављача број ____________од_________ (биће преузето из понуде) са
обрасцима за поједине врсте возила;
2. Конкурсна документација за јавну набавку број 404-02-495/2020-11 у којој су
садржани Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуга обавезни и додатни услови
Наручиоца наведени у конкурсној документацији.
ЦЕНА
Члан 2.
Цена по норма часу износи _________________динара без ПДВ-а, односно ________
динара са ПДВ-ом (биће преузето из понуде)
Укупна вредност овог уговора износи ________________ динара без обрачунатог ПДВа, односно _________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. (попуњава Наручилац)
Уговорена цена за сваку извршену услугу се израчунава на основу цене по норма часу,
норматива који ће се примењивати за све врсте услуга, цене нових оригиналних резервних
делова и потрошног материјала.
У цену су урачунати сви трошкови Добављача. Промена цена није могућа. Преглед
службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од најдуже 45 дана од дана службеног пријема уредног
рачуна од стране Наручиоца. Сваки достављени рачун мора да садржи број и датум закљученог
Уговора.
Добављач је дужан да изврши регистрацију фактуре (ЈБКЈС 14842) у складу са
Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату,
као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС број
7/2018, 59/2018 и 8/2019).
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину. Уколико буџетска средства, расположива за предметна добра у току 2022.
године, не буду довољна за реализацију уговора, уговорне стране ће потписати анекс којим ће
се износ назначен у члану 2 умањити у смислу усклађивања са износом расположивих
средстава на одговарајућим буџетским позицијама, односно уговор престаје да важи, без
накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету Републике
Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС" 149/2020) раздео 24, глава 24.2, програм 0109,

функцијa 420, економска класификација 425211, а наведена набавка се налази у Плану јавних
набавки Наручиоца за 2020. годину.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног, потписаног
налога за поправку и сервисирање и у складу са наводима из налога издатог од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу налога за
поправку и сервисирање и/или према захтевима из налога, те ни по ком основу не може
одговарати за поправке извршене без налога за поправку овереног од стране овлашћених лица
Наручиоца.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Добављач је обавезан да у року од три дана од дана потписивања уговора као средство
финансијског обезбеђења, за добро извршење посла преда Наручиоцу гаранцију – једну
бланко соло меницу.
Уз наведену меницу дужан је да преда и менично овлашћење – изјаву којом овлашћује
Наручиоца да исту попуни износом од 10% од максималне укупне вредности уговора,
исказане без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално износи _______________
динара у случају да своје обавезе не извршава у складу са роковима и на начин предвиђен овим
уговором.
Меницу и меничну изјаву потписује лице овлашћено за потписивање финансијских
докумената, према картону депонованих потписа, који не може бити старији од 3 месеца, са
оригиналном овером од стране пословне банке понуђача којом се потврђују имена и потписи
лица наведених за потписивање као важећа.
Фотокопију картона депонованих потписа са оригиналном овером од стране пословне
банке, Добављач доставља уз средство обезбеђења.
Средство обезбеђења за добро извршење посла мора трајати најмање 30 (тридесет)
дана дуже од истека уговореног рока за извршење предмета уговора.
Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средства обезбеђења у назначеном
року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уз наведене менице, Добављач је обавезан доставити и доказ о регистрацији менице, у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења ("Службени гласник РС" број 56/2011).
Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем врати Добављачу на
његов писмени захтев најдоцније у року од 30 дана по истеку уговора, уколико је у
међувремену не искористи у складу са претходним ставовима овог члана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 5.
Наручилац је обавезан да:
1. одговори на питања постављена у складу са одредбама овог уговора,
2. изврши плаћање у складу са одредбама уговора,
3. достави Добављачу примедбе на пружене услуге,
4. обавести Добављача о контакт особи,
5. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза.
Члан 6.
Добављач сe oбaвeзуje дa:
1. предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и
условима које је добио од Наручиоца,
2. обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе,
3. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза,
4. одговори на примедбе Наручиоца у вези пружених услуга,
5. истовремено са потписивањем уговора достави у електронској форми НОРМАТИВ
на српском језику који ће се примењивати за све врсте услуга и придржава се истог и
ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА у динарима који ће представљати основ за плаћање и
праћење реализације уговора,

6. поступа у свему према спецификацији услуга која је саставни део конкурсне
документације, која је потписана од стране понуђача и чини саставни део овог уговора.
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Члан 7.
Набавка резервних делова, као прилог фактури, доказује се рачуном о куповини који
садржи назив и седиште продавца. Добављач је дужан да за сваки тип возила уграђује
оригиналне резервне делове. Гаранција за уграђене оригиналне резервне делове је
произвођачка.
Добављач потписивањем уговора потврђује да ће обрачуната фактурисана вредност
услуге одржавања возила, поред наведене вредности непосредног рада, обухватити и вредност
нових оригиналних резервних делова и оригиналног потрошног материјала, према врсти
конкретне услуге у складу са захтевом Наручиоца.
Цена резервних делова не може бити већа од њихове просечне тржишне вредности.
Наручилац задржава право да провери тржишну вредност сваког резервног дела и уколико
утврди да је фактурисана вредност далеко изнад просечне тржишне вредности тог резервног
дела, о томе упозорава Добављача који је дужан да понуђену цену прилагоди просечној
тржишној цени.
НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.
Државни службеници који су задужени службеним возилом су дужни да поднесу свом
претпостављеном писмени захтев за одобрење поправке службеног возила, који мора да
садржи спецификацију услуга које је потребно извршити и процењену вредност поправке,
односно предрачун-понуду, издату од стране Добављача, на основу које овлашћено лице
Наручиоца издаје налог за поправку службеног возила.
Добављач је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова, делова и
трошкова за отклањање насталог квара, на основу чега ће овлашћено лице Наручиоца издати
радни налог. У случају да овлашћено лице Добављача констатује да је неопходно извршити
накнадне радове који нису прецизирани у радном налогу, јер приликом дефектаже нису могли
бити уочени, неопходно је контактирати овлашћено лице Наручиоца, ради добијања
сагласности за ове радове.
Налог се сачињава у два примерка од којих један остаје у надлежној служби
Наручиоца, а други се предаје државном службенику који је задужен службеним возилом.
Радни налог може бити достављен и директно Добављачу од стране овлашћеног лица
Наручиоца факсом, електронском поштом или редовном поштом. Копију радног налога
издатог од стране Наручиоца понуђач прилаже уз фактуру, након извршене услуге.
Након завршених радова, возило мора бити у кругу сервиса приликом преузимања од
стране државних службеника.
Државни службеник који је задужен возилом и налази се у одређеном граду неће бити
обавезан да у том граду сервисира возило, већ може користити услуге сервиса из других
градова уколико су му просторно ближи од сервиса у граду у коме има седиште или у случају
да возило остане у квару у близини сервиса који иначе није овлашћен за то возило, у ком
случају би трошкови транспорта до овлашћеног сервиса били несразмерно велики.
Наручилац може захтевати сервисирање возила која нису наведена у списку возила,
која су добијена на коришћење или набављена након потписивања уговора са изабраним
добављачем. Наручилац и Добављач ће записнички констатовати недостатке у квалитету и
обиму извршене услуге, у случају рекламације.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге,
Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, односно да уграђени оригинални резервни део замени новим.
Уколико Добављач пружи Наручиоцу неадекватну услугу, односно ако иста не
одговара неком од елемената садржаних у овом уговору, Добављач одговара по законским
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза.
ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
Члан 9.
Добављач даје гаранцију _____________месеци за квалитет извршених услуга. (биће

преузето из понуде) Уколико се у току периода гаранције понови исти квар на возилу,
Добављач га мора отклонити најкасније у року од три дана без накнаде.

РОК ПРИЈЕМА У СЕРВИС
Члан 10.
Под роком пријема у сервис се подразумева временски период од дана пријема радног
налога од овлашћеног лица Наручиоца (mailom или лично), у коме ће сервис узети у рад
одређено возило. Добављач је дужан да прими возило у току дана у коме је примио радни
налог, а најкасније у року од три дана.
ШЛЕПОВАЊЕ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА
Члан 11.
Добављач ће извршити шлеповање неисправних возила, уз предходну сагласност
Наручиоца, до 100 км по цени од _____________динара по км без ПДВ-а, односно преко 100
км по цени од _____________динара по км без ПДВ-а. (биће преузето из понуде)
Услуга шлеповања возила подразумева шлеповање из било ког места на територији
Републике Србије до овлашћеног сервиса или друге локације коју Наручилац одреди, а не само
на територији округа који припада одређеној партији.
РEШAВAЊE СПOРOВA
Члан 12.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби
уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа
које је Добављач доставио уз своју понуду.
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговарају надлежност
стварно надлежног суда у Београду.
РАСКИД УГOВOРA
Члан 13.
Угoвoр сe може раскинути споразумно или jеднострано.
У случajeвимa да се стекну услови за раскид угoвoрa, Наручилац ћe oдмaх oбaвeстити
oвлaшћeнo лице Добављача. Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од
уговорних обавеза наплати гаранцију за добро извршење посла.
Угoвoр се мoжe раскинути нa oснoву писмене сaглaснoсти уговорних страна. Уговор се
може споразумно раскинути у свако доба, уколико престане да постоји заједнички интерес
уговорних страна за реализацију предмета уговора, уз прецизно дефинисање међусобних права
и обавеза насталих до момента раскида уговора.
Споразумом о раскиду уговора, уговорне стране утврђуjу прaвa и oбaвeза које
проистичу из раскида као и дан престанка важења Угoвoрa. Свака од уговорних страна може
раскинути уговор jeднoстрaнoм изjaвoм воље, учињеној другој уговорној страни у писаној
форми, уколико друга уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе.
Отказни рок износи 15 дана и пoчињe тећи од дaнa достављања писаног oбaвeштeњa o
jeднoстрaнoм раскиду угoвoрa.У случају раскида уговора услед неиспуњења уговорних обавеза
друге стране, савесна уговорна страна има право на накнаду штете у складу са законом.
Наручилац може да раскине Уговор и уколико престане потреба за предметном услугом.
КOМУНИКAЦИJA
Члан 14.
Кoмуникaциja измeђу Наручиоца и Добављача oбaвљaће се у писaнoj фoрми.
Писмa сe достављају пoштoм, електронском поштом или личнo нa aдрeсe угoвoрних
стрaна.
ЗАВРШНЕ OДРEДБE
Члан 15.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о
јавним набавкама.
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна,
а примењује се од ________________,(попуњава Наручилац) односно од истека претходног
уговора који је закључен за ту партију.
Уговор се закључује са трајањем до утрошка средстава предвиђених за предметну
набавку, односно најдуже годину дана од дана потписивања.
Свe измeнe и допуне овог угoвoрa пуноважне су уколико су сачињене у писаној форми
и пoтписане од стране oвлaшћeних лица уговорних страна.
Члан 17.
Угoвoр сaчињeн je у 4 (четири) рaвнoглaсна примeркa, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два).
За ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________

___________________________

