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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су. Бр. 22-41/2021-__ 

Дана: __.__.2021. године 

Београд 

Савска 17а 

МЛ 

 

 

У Г О В О Р  

  О   Н А Б А В Ц И   У С Л У Г А 

 

 

 

 

 1.  Република Србија, Трећи основни суд у Београду 

ул. Савска  бр. 17а, Београд, који заступа председник суда, судија Душан Агатоновић (у 

даљем тексту: Наручилац)  

ПИБ број 108341270 

Матични број: 17865412 

и 

 

2. _____________________________  

 

      ул.____________________________ бр.____, ____________________ које заступа 

директор     

        

___________________________, (у          даљем тексту: Извршилац), 

     

ПИБ број ________________________ 

      

Матични број:____________________ 
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Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 27 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/2019), спровео поступак набавке на коју 

се Закон о јавним набавкама не примењује- Услуга поправке квара на рендген апарату 

за скенирање ствари странака и запослених у згради у Булевару Михајла Пупина 16, 

набавка број  41.  

- Да је Извршилац за набавку услуге- Услуга поправке квара на рендген апарату за 

скенирање ствари странака и запослених у згради у Булевару Михајла Пупина 16, 

доставио Понуду бр. ________од__________2021. године, која се налази у прилогу 

Уговора и чини његов саставни део (у даљем тексту: Понуда), у којој је наведена 

укупна цена у износу од  _______________ динара без урачунатог пдв-а, односно 

укупна цена у износу  од _________________ динара са урачунатим пдв-ом; 

(попуњава Понуђач) 

- Да Понуда Извршиоца у потпуности одговара захтевима из документације Наручиоца; 

- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _______________ од 

____________ године (попуњава Наручилац). 

 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет набавке подразумева услугу поправке квара на рендген апарату за скенирање 

ствари странака и запослених у згради у Булевару Михајла Пупина 16. 

 

• Назив уређаја- шифра:Smiths Heimann 

• Тип уређаја: HS 5030si 

• Фаб. или инд. број: SN 80112  

 

Услуга нарочито обухвата набавку и замену неисправног дела уређаја, X-ray генератора 

уређаја HI-RAY 8,  Ser.-Nr : SV15081858, Tube: 0,02 BMP 33-100, SER.- Nr. : 2983., те 

враћање истог у функционално стање, све у циљу подизања нивоа безбедности објекта, 

као и безбедности странака и запослених у суду.  

 

Услуга поправке квара на рендген апарату за скенирање ствари странака и запослених 

обухвата комплетну услугу и то цену резервног дела, укупног рада, увоза, транспорта, 

потрошног материјала, испоруке и уградње резервног дела, укључујући сервисне 

интервенције на апарату, те калибрације, регенерације ренд. цеви, тестирање и пуштање 

уређаја у рад. 

 

Након уградње новог, оригиналног резервног дела уређаја, Извршилац има обавезу 

преузимања старог резервног дела и његовог превоза, складиштења и организовања 

трајног уништења, све у складу са важећим прописима, а о трошку Извршиоца. 
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Након извршене предметне услуге Наручилац ће сачинити записник о предаји старог 

резервног дела из претходног става Извршиоцу, који мора бити потписан од стране 

одговорних лица обе уговорне стране. 

 

 

Вредност уговора и начин плаћања 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена, према усвојеној Понуди број __________ од_________ 2021. 

године износи _______________динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 

_______________ динара са обрачунатим  ПДВ-ом (попуњава Понуђач). 

 

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да за извршену услугу која је предмет овог Уговора плаћање 

врши најкасније у законском року 45 дана од дана пријема потписане и оверене фактуре 

у Трећем основном суду у Београду на рачун Извршиоца број 

____________________________ који се води код пословне банке 

___________________________. (попуњава Понуђач) 

 

Овим уговором предвиђена је и могућност авансне уплате, уколико се за време трајања 

уговора укаже потреба за тим, у ком случају се претходни став неће примењивати.  

 

Уз фактуру, Извршилац је  дужан да достави фотокопију позивног писма Наручиоца за 

извршење услуге, радни налог Извршиоца за извршену услугу (радни налог мора бити 

потписан од стране и Наручиоца и Извршиоца), сагласност Наручиоца за извршење 

услуге, писано упутство за коришћење уграђеног дела појединачно или упутство за 

коришћење целокупног система, као и спецификацију уграђеног дела појединачно или 

спецификацију система у целини. 

 

Извршилац је дужан да у року од најкасније 5 дана од завршене сервисне интервенције 

достави фактуру Наручиоцу на адресу Булевар Михајла Пупина број 16, Београд, а која 

је претходно заведена у Централном регистру фактура. 

 

У случају промене адресе на којој се врши достава фактура, Наручилац ће о томе 

писменим путем обавестити Извршиоца. 

 

Фактура достављена од стране Извршиоца мора да садржи деловодни број закљученог 

уговора под којим је исти заведен код Наручиоца. 

 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима 

извршења буџета Републике Србије. 
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Начин позивања 

 

Члан 4. 

Овлашћено лице Наручиоца позива Извршиоца ради извршења предметне услуге 

писаним путем, путем имејла или на факс. Извршилац је дужан да се одазове искључиво 

позиву овлашћеног лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено само од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

На основи тако добијеног налога Извршилац ће отворити сопствени радни налог и 

извршити поправку, а у налог уписати врсту услуге по уговореној цени, који ће потом 

потписати одговорно лице Наручиоца. Тако потписан налог, уз налог за сервис који је 

издат од стране Наручиоца и сагласност Наручиоца за извршење услуге доставља се 

Наручиоцу. Такође, а након извршене услуге, Извршилац је дужан да достави 

Наручиоцу писано упутство за коришћење уграђеног дела или упутство за коришћење 

целокупног система, као и спецификацију уграђеног дела појединачно или 

спецификацију система у целини. 

 

 

Место извршења услуге 

 

Члан 5. 

 

Место извршења услуге је зграда Трећег основног суда у Београду на адреси: Булевар 

Михајла Пупина 16, а уколико није могуће квар отклонити на лицу места, превоз 

уређаја који је предмет поправке до места поправке и враћање уређаја Наручиоцу 

обавеза је Извршиоца, за које исти сноси трошкове. Трошкови доласка и одласка са 

локације места извршења услуге падају на терет Извршиоца. 

 

 

Време одзива  

 

Члан 6. 

Извршилац је дужан да услугу из члана 1 Уговора изврши најкасније у року 

од_____________ (најдуже 70 дана) дана од позива овлашћеног лица Наручиоца 

(попуљава Понуђач).  

 

Извршилац је дужан  да на радном налогу сервисера упише време када се одазвао на 

позив овлашћеног лица Наручиоца што потписом оверава овлашћено лице Наручиоца.  

 

Гаранција за извршене услуге и уграђене делове  

 

Члан 7. 

Извршилац даје гаранцију на услуге из понуде - најмање 12 месеци, а за уграђени 

резервни део за период не мањи од гаранције произвођача резервног дела и то од дана 

извршене услуге, односно уградње резервног дела, тестирања и пуштања уређаја у рад. 

Гаранција подразумева обавезу Извршиоца, да у гарантном периоду, на писани позив 
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Наручиоца, изврши поправку - замену неисправног дела, набавку резервног дела и 

отклањање квара о трошку Извршиоца.   

 

Понуђени гарантни рок за резервни део наведен у члану 1. Уговора траје 

_______________ месеци. (попуњава Понуђач). 

 

Уколико се појави недостатак који је отклоњен у гарантном року, Извршилац тај 

недостатак отклања о свом трошку. Рок за одзив на рекламацију је 24 сата од момента 

добијања писаног налога, а рок за отклањање недостатака, по овом основу, је 5 радних 

дана од момента добијања писаног налога. 

 

Извршилац је дужан да за уграђен део који је предмет набавке употребљава нов, 

оригинални резервни део и материјал. 

 

Након замене неисправног дела новим, Извршилац има обавезу да преузме стари 

резервни део и изврши његово складиштење до момента прописног уништења, а све у 

складу са важећим прописима. 

 

Рекламација  

Члан 8. 

 

Наручилац и Извршилац ће констатовати извршење услуге на основу радног налога 

стручног лица Извршиоца, који мора бити оверен потписом овлашћеног лица 

Извршиоца и потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

 

Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по извршеној 

услузи обавести Извршиоца о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга и 

функционалних недостатака, Извршилац мора исте отклонити најкасније у року од 5 

радних дана од дана пријема рекламације, без новчане надокнаде.  

 

 

Начин извршења услуге  

 

Члан 9. 

Извршилац је дужан да услугу из члана 1 Уговора изврши у складу са стандардима и 

условима прописаним за ову врсту делатности, као и да стриктно примењује све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ број 101/2005,  91/2015 и 113/2017). 

 

Промене података 

 

Члан 10. 

 Извршилац је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током 
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важења уговора о набавци услуга и да је документује на прописани начин. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 11. 

 

Извршилац се обавезује: 

 

- да у моменту закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорене 

обавезе достави Купцу оригинал сопствену бланко меницу којом гарантује 

отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице у 

износу од 10% од вредности Уговора (без обрачунатог пдв-а) са роком важности 30 

дана дужим од истека гарантног рока резервног дела из члана 7 став 2 Уговора и 

захтевом за регистрацију менице овереним од стране пословне банке. 

 

- да у моменту закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорене 

обавезе достави Купцу оригинал сопствену бланко меницу за повраћај авансног 

плаћања, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом 

депо картона, овлашћењем за попуну менице у износу од 100% од вредности 

Уговора (са обрачунатим пдв-ом) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење уговорене обавезе и захтевом за регистрацију менице 

овереним од стране пословне банке. 

 

Праћење реализације уговора 

 

Члан 12. 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Урош 

Лакић, телефон: 064/8356-325. 

 

 

Трајање уговора 

Члан 13. 

Уговор се закључује на одређено време до испуњења уговорне обавезе у целости и то 

обавезе Извршиоца да изврши предметну услугу, а најкасније до 28.02.2022. године и 

обавезе Наручиоца да исплати цену по рачуну Извршиоца, а најкасније до 31.12.2021. 

године.  

 

Уговор је закључен и почиње да се примењује од дана када Трећи основни суд у 

Београду, односно Наручилац прими уговор потписан и од стране Извршиоца. 

 

О тачном датуму и часу пријема уговора у смислу става 2. овог члана, Наручилац ће 

писаним путем обавестити Извршиоца.  
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Уговорна казна 

 

Члан 14. 

Ако Извршилац не изврши услугу до рока одређеног чланом 6. овог Уговора, дужан је 

да плати Наручиоцу казну од 0,2% од укупне уговорене цене услуга за сваки дан 

закашњења, а највише до износа од 5% вредности уговора у смислу члана 2. овог 

уговора.  

 

У случају из претходног става Наручилац ће дописом наложити да му Извршилац 

уплати износ у висини уговорне казне.  

 

У случају упућивања налога Извршиоцу да уплати Наручиоцу износ у висини уговорне 

казне разлози за упућивање самог налога биће изнети у допису. 

 

Раскид уговора  

 

Члан 15. 

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 да писменим путем обавести другу 

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 8 дана, од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора, с тим да отказни рок почиње тећи 

првог наредног дана после отказивања. 

  

Наручилац задржава право уз уговорну казну и да једнострано писаним путем раскине 

овај Уговор уколико Извршилац касни са извршењем више од 70 дана од дана пријема 

позива Наручиоца упућеног Извршиоцу да испуни своју обавезу, у смислу члана 6. 

Уговора, у ком допису ће се навести датум када је уговор раскинут. 

 

Наручилац задржава право и да једнострано раскине Уговор писаним путем, уколико 

извршене услуге не одговарају квантитету и/или квалитету из понуде и уколико 

Извршилац  недостатке не отклони све по писаном позиву Наручиоца за отклањање 

истих, у року из члана 7. овог Уговора. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 16. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 17. 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а у случају да се споразум не постигне, уговорне стране признају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 18. 

Измене и допуне овог Уговора се могу вршити само путем Анекса, потписаног од 

стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 19. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по (3) три примерка. 

 

                ЗА ИЗВРШИОЦА                                                       ЗА НАРУЧИОЦА 

                    директор                                                                         Председник                                                    

                                                                                         Трећег основног суда у Београду 

               име и презиме                                                          судија Душан Агатоновић 

                                                                                    

                                                                                                                  

_________________________                          _______________________________                                      

 

Напомена: 

 Уколико  се  подноси  заједничка  понуда  или  понуда  са учешћем  подизвођача,  у 

уговору ће бити наведени сви понуђачи из заједничке понуде, односно сви  

подизвођачи. 

 Уколико понуду подноси група понуђача уговор ће потписати овлашћена лица свих 

понуђача из групе понуђача. 

 Наручилац задржава право на евентуалне исправке, измене или допуне текста 

уговора које не могу бити контрадикторне условима из конкурсне документације, 

при чему могу бити повољније за понуђача. 
 


