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МОДЕЛ УГОВОРА - партија 2 
 
 
 

Понуђач мора да попуни, овери, потпише модел уговора и исти достави у понуди 
 
 

ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Марко 
Попадић (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
______________________________________________________________________________________ 
 (Назив понуђача)                                                 
 __________________________________________________________________________________ 
 (Адреса понуђача)                                      
__________________________________________________________________________________ 
 (Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: Продавац)    
 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):     
    
1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________  

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) – (у 
даљем тексту: Продавац).  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Купцу. 
    

Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                                                                                                      Попунити податке 
 
Број набавке:  О.П. 41/2018 
Предмет набавке: Специјална возила за машинско чишћење и прање, на основу захтева за ЈН број 
11/645 од 30.07.2018. године 
Предмет уговора: партија 2: Специјална возила за машинско чишћење и прање у пешачкој 
зони (2 комада) 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ___________ од __________ године 

 
 
Закључују: 

 
УГОВОР 

о јавној набавци добара 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Уговорне стране закључују уговор о набавци 2 специјална возила за машинско чишћење 
и прање у пешачкој зони, премa понуди број ____________ од __________2018.  године, и 

пратећем обрасцу структуре цена, који чине саставни део овог уговора. 
 
 

(Попунити страну) 
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Члан 2. 

Вредност уговора 
Укупна уговорена вредност са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи 

____________________ динара. 

Укупна уговорена вредност са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи 

___________________ динара. 

Цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све 
зависне трошкове.  

 Набавка се финансира из субвенције града Београда (на основу усвојене Одлуке Надзорног 
одбора ЈКП Градска чистоћа Београд број 7175/4 од 30.04.2018. године о Програму коришћења 
капиталних субвенција из буџета града Београда ЈКП Градска чистоћа Београд за 2018. годину и 
сагласности Градског већа града Београда, Решење број 3-551/18-ГВ од 14.06.2018. године). 

 
   

Члан 3. 
Начин и рок  плаћања 

Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се уплатом на рачун, након испоруке и 
потписивања пријема специјалних возила, у року од 45 дана по пријему исправне фактуре са 
пратећом документацијом. 

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, 
број отпремнице и да уз исту достави  отпремницу по којој је роба  испоручена. 

 
 

Члан 4. 
Рок, начин и место испоруке   

Испорука ће се вршити  на основу писаног захтева Купца, с тим што крајњи рок за испоруку 
свих возила износи  ______  дана од дана закључења уговора 

Продавац је у обавези да испоруку најави писаним путем, најкасније један дан пре дана 
испоруке. 

Место испоруке је у пословном простору Купца у Мије Ковачевића 4, Београд. 
Продавац је у обавези да минимум 10 дана пре истека рока за испоруку Комисији за пријем 

Купца омогући преглед комплетног возила и пратеће документације како би комисија извршила 
увид у карактеристике и сачинила записник о евентуалним недостацима које је потребно отклонити 
пре коначног пријема.  

 
 

Члан 5. 
Начин спровођења конроле квалитета   

Приликом испоруке Купац ће утврђивати (контролисати) квалитет односно упоређиваће 
њихове техничке карактеристике са карактеристикама које је претходно захтевао и које су наведене 
у изводима из каталога или техничког описа које је одабрани понуђач доставио уз понуду.  

Купац ће такође приликом испоруке и функционално тестирати испоручена возила.  
Уколико се приликом контроле квалитета испоручених возила утврди да они имају 

недостатке констатоваће се о каквим се недостацима ради односно да ли су они отклоњиви или 
неотклоњиви.  

Отклоњиве недостатке Купац ће рекламирати односно захтеваће од Продавца да исте 
отклони.  Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од дана рекламације  

Неотклоњиве недостатке Купац неће рекламирати већ ће добра која су предмет набавке  
одмах вратити понуђачу коме се додели уговор. 

У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно 
квалитета између уговорних страна,  меродавна је оцена Машинског факултета у Београду. Коначне 
трошкове ангажовања стручног мишљења сноси страна, чији ставови нису сагласни мишљењу 
Машинског факултета.  

 
 

(Попунити страну) 
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Члан 6. 
Записник о примопредаји 

  Приликом примопредаји сачиниће се Записник о примопредаји којим се нарочито 
констатује: 

 да ли испоручена добра испуњавају техничке и функционалне карактеристике и захтевани 
квалитет, 

 да ли испоручена добра имају отклоњиве недостатке (у случају неотклоњивих недостатака 
записником о примопредаји констатоваће се враћање добара). Када се констатују 
отклоњиви недостаци, саставни део документација коју Продавац треба да приложи уз 
фактуру мора бити и Записник о отклоњеним недостацима, без којег фактура неће бити 
плаћена. У случају да су констатовани отклоњиви недостаци, Купац одређује примерени 
рок за њихово отклањање. У случају непоступања по рекламацији  Продавац ће бити позван 
да преузме возила.   

 околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке (у случају кашњења 
констатоваће се број дана кашњења). 

 околност да ли је Продавцу при испоруци достављена комплетна  документација. 

 
Записник о примопредаји обавезно мора да садржи: 

 пословно име и седиште Купца и Продавца,  
 марку, тип, произвођача и годину производње,  
 број и датум уговора о јавној набавци,  
 датум и место испоруке.  

 
Записник о примопредаји потписују овлашћена лица обе стране.  

 
Члан 7. 

Пратеће обавезе Продавца 
Продавац је обавезан да у оквиру уговорене новчане вредности, изврши упознавање са 

техничким карактеристикама возила. 
Продавац је дужан да без накнаде изврши обуку радника Купца, и то: 

- руковаоца (12 извршилаца), као и 
- техничког особља које ће одржавати комплетна возила (минимум 4 извршиоца). 

Обука руковалаца се врши код Купца. 
Након извршене обуке Продавац је дужан да изда сертификате о завршеној обуци свим 

полазницима као и да са представником Купца сачини записник о извршеној обуци. 
Продавац се обавезује да достави 3 сета четки за усисавање и 3 комплета четки за рибање по 

сваком возилу као и одговарајућу течност, детерџент за прање бетона и мермерних површина у 
количини од 40 литара по возилу. 
 

Продавац је дужан да приликом примопредаје возила достави: 
 

1. Сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције; 
2. Шему хидраулике или електро шему –  у два примерка; 
3. Упутство за руковање - 4 примерка плус за свако возило по један, а упутство за одржавање – у 

три примерка;  
4. Уколико је омогућено коришћење каталога путем интернета минимални период коришћења и 

ажурирања мора износити 10 година. Уколико се доставља штампана верзија или на запису CD-
а или на другом носачу података, испоручилац је дужан да квартално доставља допуне каталога 
(уколико их има);  

5. Цртеже четки са подацима о тежини и пречнику; 
6. Кључ возила минимално 2 ком; 
7. Резервни точак; 
8. Комплет резервних сијалица, комплет за прву помоћ, троугао и ватрогасни апарат; 
9. Регистрациони лист за моторно возило; 
10. Уверење о испитивању возила издато од Агенције за безбедност саобраћаја (2 примерка); 
11. Рачун фирме на име ЈКП "Градска чистоћа" (2 примерка) ; 
12. Отпремница;  
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13. Рачуни фирми од којих је предмет набавке или склопови набављен или се спомиње у ЈЦИ; 
14. Ино фактура оверена од стране царине и осталим печатима; 
15. ЈЦИ, обрачун царинског дуга; 
16. Изјава на који је начин возило довезено у Србију; 
17. АПР подаци свих фирми које се спомињу у предмету; 
18. "COC" оргинал од подвоза (2 примерка) 

 
Члан 8. 

Гарантни период 
Продавац гарантује да је комплетно  возило  које чини предмет овог уговора фабрички ново, 

некоришћено, првокласног квалитета, без оштећења, произведено у 2018.  или 2019. години и да ће 
као целина функционисати исправно.  
             Продавац је у обавези да код овлашћеног сервиса обезбеди све редовне сервисе у гарантном 
року за свако возило према препорукама произвођача, без надокнаде. 
 Гарантни период износи _______  месеци или _________ радних сати и почиње да тече од 
дана испоруке и потписаног записника о  примопредаји. 
               Продавац гарантује исправно функционисање возила у гарантном периоду, а посебно се 
обавезује: 

 да током гарантног рока, у року од 24 сата по пријему писаног обавештења о насталом 
квару, приступи интервенцији на отклањању квара. Рок за отклањање насталог квара 
износи максимално 72 сата од дана одзива. 

 да уколико је за отклањање квара потребно више од 72 сата, Купцу достави писани захтев 
за продужење рока за отклањање насталог квара, са детаљним образложењем, на који 
Купац даје сагласност. 

  Отклањање кварова, у гарантном року, врши се у овлашћеном сервису или у пословном 
простору Купца. Уколико се отклањање квара врши у овлашћеном сервису, трошкове горива и 
евентуалне трошкове транспорта, сноси Продавац. 

 Уколико не поступи на напред описани начин, Продавац ће одговарати по законским 
одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. Купац може уновчити депонована средства 
обезбеђења на начин и у случајевима предвиђеним овим уговором. 
 

Члан 9. 
Средство обезбеђења за добро извршење посла 

Продавац се обавезује да Купцу  у року до 15 дана од дана закључења уговора достави 
оригиналну Банкарску гаранцију за "добро извршење посла" у висини од 5% од вредности 
уговора без ПДВ.  

Период важности гаранције мора бити 250 дана, рачунајући од дана издавања. 
 По истеку наведеног рока Гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена 

Банци или не. 
       Банкарска гаранција за "добро извршење посла" мора имати клаузулу да је "наплатива на 

први позив, без права на  приговор, неопозива и  безусловна. 
Купац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Продавац не извршава своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама  овог уговора. 
Банкарска гаранција за "добро извршење посла", биће на писани захтев враћена Продавцу 

након извршења уговорених обавеза у погледу рока испоруке и достављања средства обезбеђења за 
отклањање грешака у гаратном року. 

Банкарска гаранција се може наплати из неколико пута до гарантованог износа, а њена 
вредност се смањује за износ сваког плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које је одредио Купац, мањи износ од оног који је одредио Купац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова одређену у овом уговору. 

Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност 
банкарске гаранције мора да се продужи. 

Банкарска гаранција за "добро извршење посла" се предаје у ЈКП Градска чистоћа Београд – 
Служба јавних набавки.. 
 

(Попунити страну) 
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Члан 10. 
Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

Продавац се обавезује да Купцу, у року од 30 дана пре истека рока важења банкарске 
гаранције за добро извршење посла, односно уколико су се стекли услови за ранији повраћај 
банкарске гаранције за добро извршење посла, 30 дана пре њеног одобреног повраћаја, достави 
оригиналну Банкарску гаранцију за "отклањање грешака у гарантном року", у висини од 5% 
од вредности уговора без ПДВ.  

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року мора имати клаузулу да је 
"наплатива на први позив, без права на приговор, неопозива и  безусловна", у вредности  од  5%  од 
уговорене цене, са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног гарантног периода. 

По истеку наведеног рока Гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена 
Банци или не. 

Банкарска гаранција се може наплати из неколико пута до гарантованог износа, а њена 
вредност се смањује за износ сваког плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које је одредио Купац, мањи износ од оног који је одредио Купац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова одређену у овом уговору. 

Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Право Купца је да уновчи гаранцију за "отклањање грешака у гарантном року" у случају да 
Продавац не изврши обавезу отклањања грешке која би могла да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 

Гаранција за "отклањање грешака у гарантном року" биће враћена Продавцу, на писани 
захтев, након истека рока на који је издата. 

Банкарска гаранција за "отклањање грешака у гарантном року" се предаје у ЈКП Градска 
чистоћа Београд – Служба јавних набавки 
 
 

Члан 11. 
Прекорачења  и пенали 

У случају прекорачења уговорених рокова из члана 4. и 8. овог уговора, Продавац се 
обавезује да, на захтев Купца, плати  за сваки дан закашњења  на име уговорне казне 0,5 % од износа 
из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%. 
 У случају прекорачења рокова из члана 4. и 8.овог уговора, које је дуже од 10 дана, Купац 
има право наплате депонованог средства обезбеђења и задржава право да раскине овај уговор. 
 

Члан 12. 
Важење, измене и раскид  уговора 

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења 
уговорених обавеза у целости. 

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну 
обострану сагласност уговорних страна. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора, у случају 
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора. 
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују 

да су за време његовог трајања наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да и 
даље буде на снази, уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.   

Уговорна страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности 
ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу. 
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Члан 13. 

Завршне одредбе 
Сви настали споровни у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писаном 

облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у 
Београду. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи. 

 Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих два задржава Продавац, а 
четири Купац. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 
 
 
 
 
 

За Купца: 
 

 
     За Продавца: 

 

Директор 
Марко Попадић, маст.политик. 

м.п.  Директор 
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