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Деловодни број: 014.2- 7541/2-1 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем директора број 014.2-7541/1 од 

04.09.2018. године, припремила је: 

 

ПРВА ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 35/2018 Услуга сервиса возила и припадајуће 

опреме – „OPEL“ 

 

У Конкурсној документацији у предметном поступку јавне набавке мењају се следећа  тачка: 

 

7) Модел уговора 

 

 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 

изменом конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 

Понуђачи су у обавези да доставе нови Модел уговора, у складу са првом изменом конкурсне 

документације број 014.2- 7541/2-1. 

 

Прва измена конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација објављени на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца:  
18.09.2018. 

Нови рок за подношење понуда: 04.10.2018. до 9.00 часова 

Јавно отварање понуда: 04.10.2018. у 10.00 часова 

 

 

 

 

 

Укупан број страна 8 

 

Септембар 2018.  
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен 

уговор о јавној набавци.  
- Модел  уговора - понуђач попуњава празна места,  оверава га  и доставља уз понуду. 

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Уговору 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

Услуга сервиса возила и припадајуће опреме- „OPEL“ 

Ред. број набавке ЈНМВ 35/2018 
 

Закључен дана _____________2018. године у Новом Саду између: 
 

1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД, 

Сутјеска 2, Нови Сад, матични број предузећа 08055432, ПИБ 100457989, текући рачун бр.  

840-337743-64, рачун Управе за трезор, које заступа директор Милош Егић, дипл. екон. (у 

даљем тексту: Наручилац), и  
 

2. _______________________________________________________________________ 

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

 

из _____________________________, ул. _______________________________ бр._____, 

 

ПИБ: ________________, матични број: ________________ (у даљем тексту: Добављач), 

 

кога заступа _________________________________________________. 
(навести функцију и име и презиме) 

 

2. АКО ДОБАВЉАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
2.1. _______________________________________________________, мат.бр.______________ 

ПИБ_____________________, име особе за контакт____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _______________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.2.________________________________________________________, мат.бр.______________ 

ПИБ_____________________, име особе за контакт____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _______________ % 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                                    

Групе понуђача коју чине: 
 

3.1_________________________________________________ из _________________________, 

(навести пословно име из извода АПР)  
ул. _________________________________________________________________ бр_______, и 

 

3.2_________________________________________________из _________________________,  

(навести пословно име из извода АПР) 
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ул. _________________________________________________________________ бр_________, 
 

3.3________________________________________________ из __________________________,  

(навести пословно име из извода АПР) 

ул. _________________________________________________________________ бр_________, 
 

3.4________________________________________________ из __________________________,  

(навести пословно име из извода АПР)  
ул. _________________________________________________________________ бр_________, 

 

 (у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________.                           
                                                                               (навести име и презиме) 
  

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: __________________________   од 

__________________ 2018. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде 

___________________________________ директор ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          (навести име и презиме)               (навести скраћено пословно име из АПР)                                                                                                                                                                                                                                                    

из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ који је 

овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.  
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу 

за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу: Подаци о добављачу: 

ПИБ: 100457989 ПИБ:  

Матични број: 08055432 Матични број:  

Број рачуна: 
840-337743-64 

Управа за трезор 
Број рачуна:  

Телефон: 021/2100-281 Телефон:  

Факс: 021/4739172 Факс:  

E-mail: javne.nabavke@zelenilo.com E-mail:  

 
Основ уговора: 

Број јавне набавке: ЈНМВ 35/2018 

Редни број јавне набавке из Плана јавних 

набавки: 
1.2.18 

Датум објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца: 

18.09.2018. године 

Број и датум одлуке о додели уговора:  * 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *____________ од * ___________ 2018. године 

    
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре 

закључења уговора 
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Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуга 

сервиса возила и припадајуће опреме- „OPEL“, редни број јавне набавке ЈНМВ 35/2018 

- да је Добављач, на основу позива за достављање понуда објављеног дана 18.09.2018. године, 

доставио понуду број ____________, (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и 

чини његов саставни део 

- да је Добављач дао понуду која у потпуности одговора захтевима и условима које је 

Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији. 

 

Члан 2. 

  

Предмет уговора је набавка услуга -Услуга сервиса возила и припадајуће опреме- 

„OPEL“ (у даљем тексту: услуга) у складу са конкурском документацијом, редни број ЈНМВ 

35/2018, која су предмет јавне набавке Наручиоца. 

Техничке карактеристике услуга и цена утврђене су према јавном позиву наручиоца број 

014.2- 7541/3 и прихваћеној Понуди број _____________ од дана _________ 2018. године, у 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а у складу са Конкурсном 

документацијом - Техничке карактеристике. 

Понуда и Образац структуре понуђене цене са спецификацијом из става 2. овог члана 

чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

 

Добављач ће Наручиоцу извршити услугу из члана 2. овог Уговора у складу са 

потребама Наручиоца у погледу  врсте, количине, квалитета, динамике и места извршења 

услуге, а на основу Понуде која је саставни део овог Уговора. 

Наручилац задржава право да врши набавку услуга сервисирања и одржавања возила 

марке "OPEL", као и да врши набавку и замену резервних делова, који нису исказани у 

спецификацији. Услуге и делови који нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са 

накнадном понудом Добављача, на коју писмену сагласност даје Наручилац. Цене исказане у 

накнадној понуди не могу бити веће од цена утврђених достављеним важећим ценовником 

Добављача, нити од упоредивих тржишних цена, умањених за попуст који понуђач понуди у 

оквиру понуде. 

Под попустом на цене резервних делова Наручилац подразумева процентуални попуст 

на цене резервних делова из достављеног ценовника, односно процентуални попуст на цене 

резервних делова који нису обухваћени тачком 6.2.1 Образац структуре понуђене цене, а који 

ће евентуално бити фактурисани у складу са накнадном Понудом у свему према условима из 

овог уговора.  

Предметне услуге вршиће се, сукцесивно, по потреби, искључиво након урађене процене 

квара. Након утврђивања квара, сервисер је обавезан доставити Наручиоцу писмену процену 

потребних услуга, делова и трошкова за отклањање насталог квара, на коју писмену 

сагласност даје Наручилац. У случају да овлашћено лице понуђача констатује да је неопходно 

извршити накнадне услуге које нису прецизиране у радном налогу, јер приликом дефектаже 

нису могли бити уочени, неопходно је контактирати овлашћено лице Наручиоца, ради 

добијања сагласности за ове услуге.  
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Цене резервних делова утврђене понудом из члана 1. овог уговора су фиксне за све 

време трајања овог уговора. 

Цене норма часова утврђене понудом из члана 1. овог уговора су фиксне за све време 

трајања овог уговора. 

Добављач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим 

нормативима и стандардима произвођача врсте возила која су предмет услуге, као и да 

употребљава квалитетан материјал, а све у складу са прописаним техничким захтевима 

Наручиоца.  

Цене резервних делова из достављеног ценовника су фиксне за све време трајања овог 

уговора. 

 

Извршење и документација о извршењу  

 

Члан 4. 

 

Добављач се обавезује да ће у року од _______ календарска дана од пријема сваког 

појединачног писаног или усменог захтева извршити пријем возила. Рок за извршење услуге – 

сервиса по пријему возила је ___________ дана од дана пријема возила. 

Услуга из члана 2. врши се у сервису Добављача, улица  ______________________, број 

______, из ___________________, а који је удаљен __________ км од просторија Наручиоца, 

Нови Сад, Каналска бр 15. 

У случају да се сервис Добављача налази на већој удаљености од 10 км од седишта 

Наручиоца – возног парка, Нови Сад, Каналска бр. 15, Добављач је у обавези да возило 

сервисира на следећи начин: 

- преузме возило на адреси Наручиоца;  

- натовари возило на специјално возило за транспорт возила- шлеп возило;  

- одвезе возило у сервис- просторије сервисера;  

- изврши поправку возила и  

- врати возило у седиште Наручиоца.  

Све трошкове транспорта возила од седишта Наручиоца до сервиса и назад, до седишта 

Наручиоца сноси Добављач. 

Преглед возила и детекција/дијагностика пада на терет Добављача. 

Пружање услуга је периодично, у складу са стварним потребама Наручиоца. 
По извршеној услузи Добављач ће Наручиоцу предати исправну документацију о 

извршеној услузи (радни налог и фактуру) у складу са законом о ПДВ-у. Након извршења 
услуге овлашћено лице Наручиоца ће извршити контролу квалитета у складу са конкурсном 
документацијом. Радни налог и фактура морају да садрже спецификацију уграђених резервних 
делова и утрошеног материјала. 

Неисправну документацију о испоруци из става 7. овог члана Наручилац ће Добављачу 

вратити одмах, а најкасније у року од једног дана и захтевати исправну документацију. 

Радни налог и фактура односе се на обављену услугу из члана 2. овог уговора, за свако 

појединачно возило. 

Цена 

 

Члан 5. 

 

Уговорене стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.  

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност на дан закључења овог Уговора износи 

170.000,00 динара без ПДВ-а и _____________ динара са ПДВ-ом. Уговорена цена је фиксна. 

Јединичне цене су саставни део Обрасца структуре цене. 
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Утврђивање квалитета, количине и рекламације 

 

Члан 6. 

 

Квалитет извршене услуге мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке 

за ту врсту услуге и захтевима Наручиоца. Квантитативни и квалитативни преглед ће се 

вршити након извршења услуге. 

Добављач је дужан да за возила уграђује нове и оргиналне резервне делове. 
Контролу из става 1. овог члана вршиће овлашћено лице Наручиоца за координацију 

приликом реализације уговора (врши контролу количине и квалитета уграђених резервних 
делова и пружање услуга, потписује радне налоге, фактуре за пружене услуге и осталу 
документацију везану за реализацију уговора). 

За извршен сервис Добављач обавезно мора доставити радни налог и фактуру урађене на 

начин предвиђен конкурсном документацијом. Оверу радних налога и фактура вршиће 

задужено лице за контролу Наручиоца. 

Оверен радни налог и фактура је једини основ за плаћање за извршену услугу. 

 

Члан 7. 

 

Уколико Добављач не изврши Наручиоцу сервис возила одговарајућег квалитета – 
Наручилац ће ту околност записнички констатовати. Добављач по добијеном Записнику о 

рекламацији дужан је да недостатке отклони у року од __________ дана. 

У случају да Добављач не поступи према рекламацији за количину и квалитет  

Наручилац може раскинути овај Уговор, а од Добављача тражити накнаду штете ако му је због 

непоступања по рекламацији иста причињена. 

Уколико Добављач услуга буде констатовао неку неисправност која није обухваћена 

сервисом, Добављач услуга мора о томе писмено обавестити Наручиоца. 

Добављач услуга на извршене услуге даје гаранцију _________ месеци (минимум 12 

месеци)  рачунајући сваки пут од верификације радног налога. 
 

Финансијске гаранције 
 

Члан 8. 
 

Добављач у тренутку закључења Уговора предаје Наручиоцу у депозит следећу 

гаранцију:     

Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза (бланко соло меница за добро 

извршење посла): безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко соло меницу 

серије __________________*, са копијом депо картона и меничним овлашћењем на износ 10% 

од вредности уговора без пдв-а, што износи ________________ динара, са роком важности 

који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, и која је регистрована у Регистру 

меница Народне банке Србије. 

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 

реализовати бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу из Уговора. 

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока 

важења менице, врати нереализовану депоновану меницу.     

(* попуњава Наручилац приликом закључења уговора) 
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Члан 9. 

 

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 

бланко соло меницу за извршење уговорне обавезе добијену у депозит, као и да тражи накнаду 

трошкова од добављача насталих због накнадне набавке неиспоручених добара од другог 

Понуђача. 

 

Плаћање 

 

Члан 10. 

 

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену вредност након извршене 

уговорене обавезе у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињене фактуре, а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС“ број 119/12 и 68/15).  

Наручилац није у обавези да своју потребу за предметом уговора из члана 2. овог 

уговора реализује до наведеног максималног износа из члана 5. став 2., пре истека рока на који 

се овај уговор закључује, те Добављач нема права да од Наручиоца захтева рализацију 

предметне набавке до наведеног максималног износа. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину 

(Финансијским планом Наручиоца за 2018. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 

2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у 

финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 

2018. годину. За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора 

ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. 

годину (Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину). У супротном, уговор престаје да 

важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

Наручиоца. 

 

Рок важења уговора 

 

Члан 11. 

 

Овај уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до 

реализације уговорене вредности из члана 5. став  2. овог уговора. 

   

Завршне одредбе 

 

Члан 12. 

 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.   
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну.  
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора. 
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Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором непосредно примењују одребе Закона о облигационим односима.  

 

 

Члан  14. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 

да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.   

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 3 

(три), а Добављач задржава  1 (један) примерак. 

 

 

            ДОБАВЉАЧ               НАРУЧИЛАЦ 

                   ДИРЕКТОР 

    М.П.          М.П. 

     ___________________     ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица)                 Милош Егић дипл. екон.  

  

                       
НАПОМЕНА. 

Модел уговора представља уговор по приступу. 

Обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


