
 
У Г О В О Р 	

О УСЛУЗИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА  
1/22	

 
Закључен у Бечеју, дана _______________. године између уговорних страна:	
 
1. ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО 21220 Бечеј, ул. Милоша Црњанског 46, ПИБ: 105649553, матични број: 
20420197, које заступа директор Золтан Фејеш (у даљем тексту: Наручилац),	
 
2. _____________________, ПИБ: ______________, матични број: _____________, број рачуна: _____________, 
назив банке ________________, кога заступа директор _______________________, као Извршилац услуге (у 
даљем тексту: Извршилац).	
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
	

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019) спровео 
отворени поступак јавне набавке 1/2022, чији је предмет набавка услугe одржавања возила, на основу позива 
објављеног на Порталу јавних набавки; 

- да је Понуђач доставио самосталну понуду, број _______________________. године, која у 
потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији, налази се у прилогу 
Уговора и саставни је део Уговора;	

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број 1/22, доделио Понуђачу уговор о вршењу услуга 
одржавања возила и резервни делови за возила;	
 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 	
 

Члан 1.	
Предмет овог уговора је набавка услуге поправке и одржавања теретних и путничких возила и радних 

машина, са резервним деловима, у складу са спроведеним поступком јавне набавке број ЈН 1/2022. 	
Саставни део овог уговора је Понуда Извршиоца број _____________________. године.	
 
 

Члан 2.	
Извршилац се обавезује да у складу са потребама Наручиоца, с пажњом доброг стручњака, врши 

услуге сервисирања и поправке возила у периоду на који је овај уговор закључен, у свему у складу са 
конкурсном документацијом број 1/22 и својом понудом заведеном код Наручиоца под бројем _________ дана 
_______________	
 

II ЦЕНА	
 

Члан 3.	
Уговорне стране сагласно утврђују да је Уговорена вредност јавне набавке процењена вредност 

предметне јавне набавке, у висини __________________ из Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр 
ЈН 1/2022, број 94/22 од 10.05.2022. године и Плана јавних набавки Наручиоца, утврђена као планирани 
обим предметних послова на годишњем нивоу, за потребе сервисирања и поправке возила наведених у 
спецификацији која је саставни део конкурсне документације.	

 

Уговорне стране сагласно утврђују да у периоду на који је закључен овај уговор Наручилац наручује 
уговорене послове према својим потребама сервисирања и поправке возила и није у обавези да наручи 
уговорене послове у целокупној висини средстава из става 1. овог члана.	

 

Уговорне стране сагласно констатују да уговорене јединичне цене сервисирања и поправке возила из 
усвојене понуде Извршиоца (цене радног часа сервисера и резервних делова из Обрасца структуре цене) 
представљају цене за редовни сервис и искуствено типске и најчешће кварове на возилима из предмета овог 
уговора и утврђене су по позицијама за норма сат за вршење услуге и за резервне делове обухваћене понудом 
Извршиоца, која чини саставни део овог уговора. 	

 

Уговорене јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време важења овог уговора.	



Уговорне стране су сагласне да ће Извршилац резервне делове који нису наведени у Обрасцу структуре 
цене, а за којима се у току реализације овог уговора појави потреба, обрачунати Наручиоцу по набавној цени 
по којој их је набавио од произвођача или дистрибутера. Уговорне стране су сагласне да Наручилац у било ком 
тренутку има право остварити увид у документацију Извршиоца из које може проверити по којој цени је 
уграђени резервни део обрачунат, односно да ли је обрачунат по набавној цени. 

 
III РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА	

 
Члан 4.	

  	
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност услуга и уграђених резервних делова, за 

стварно извршени обим услуга по јединичној цени радног часа и нормативу рада прецизираним усвојеном 
понудом у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног 
лица Наручиоца.	

Исплата се врши на рачун Извршиоца број _____________ који он има код банке 
_________________________	

Извршилац се обавезује да уз испостављен рачун достави Наручиоцу спецификацију извршених радова 
и уграђених резервних делова.	
 
 

IV РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ	
 

Члан 5.	
Рок за реаговање Извршиоца по позиву је до  __________________ сат од пријема захтева Наручиоца 

упућеног путем телефона.	
Рок за извршење услуге износи максимално 2 календарска  дана од дана пријема позива од Наручиоца, 

без обзира да ли се посао обавља са прекидима или у континуитету, радни данима или викендом. 	
Уколико извршилац није у могућности да обезбеди резервне делове те ће због тога пробити рок од два 

календарска дана, дужан је да писменим путем наручиоца обавести о разлозима неизвршења услуге у року из 
претходног става овог члана.	

У случају да Извршилац не поступа у роковима из овог члана, Наручилац има право да раскине овај 
уговор.	
 

Члан 6.	
Уколико Извршилац не изврши уговорене услуге, односно не заврши услуге у уговореном року, дужан 

је да Наручиоцу плати на име уговорне казне 2 ‰ од вредности уговорених услуга (са ПДВ) са чијим се 
извршењем касни, за сваки дан закашњења, а кумулативно највише до 5% од укупне вредности уговорених 
услуга (са ПДВ). Уговорна казна се обрачунава и одбија од износа који доспева на исплату Извршиоцу од 
стране Наручиоца, без сагласности Извршиоца.	

 
Исплатом уговорне казне, Извршилац се не ослобађа обавезе да  у целости надокнади стварну штету 

коју услед његовог закашњења у извршењу уговорених услуга претрпи Наручилац.	
Делимично извршење или делимична предаја уговорених услуга у уговореном року не искључује 

Извршиоца обавезе плаћања уговорне казне, с тим што остаје у обавези да надокнади евентуалну стварну 
штету.	
 

V МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ	
 

Члан 7.	
Место извршења услуге може бити:	
- на локацији квара возила на терену;	
- у сервисној радионици Извршиоца;	
- у седишту Наручиоца.	

 
VI КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ	

 
Члан 8.	

Извршилац се обавезује да приликом извршења уговорених послова поступа с пажњом доброг 
стручњака, у складу са прописима који уређују ову област и по налозима овлашћеног лица Наручиоца. 	



Квалитет резервних делова и материјала који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати 
захтевима Наручиоца, важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о 
квалитету, атестима и декларацији достављеним уз робу.	

Наручилац је овлашћен да у случају неквалитетног извршења услуге, односно лошег квалитета 
уграђених резервних делова или материјала наплати претрпљену штету по правилима Закона о облигационим 
односима.	
 

Члан 9.	
Приликом примопредаје, возач возила или његов претпостављени су дужни да извршени посао 

прегледају на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Извршиоцу.	
Ако током прегледа и пријема посла, Наручилац утврди да посао има видљиве недостатке који се могу 

отклонити, оставиће Извршиоцу рок од 2 (два) дана за отклањање недостатака.	
 Ако Извршилац не заврши отклањање недостатака у остављеном року, Наручилац има право да 

раскине уговор и да од Извршиоца захтева накнаду штете.	
 

Члан 10.	
Извршилац је дужан да приликом примопредаје преда све замењене делове.	
Спецификацију замењених делова, као и извршених радова Извршилац доставља Наручиоцу уз рачун.	

 
Члан 11. 	

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на квалитет резервних делова и извршене услуге мора 
бити сачињена у писаној форми и достављена Извршиоцу у року од 8 (осам) дана од момента пријема 
извршених уговорених послова.	

Наручилац у рекламацији има право да захтева да Извршилац замени рекламиране резервне делове 
исправним, односно поново изврши наведену услугу у року од 3 (три) дана од момента пријема рекламације.	

Извршилац је дужан да поступи по рекламацији Наручиоца из става 2. овог члана, под претњом 
раскида овог уговора.	
 

VII БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ	
 

Члан 12.	
Уговорне стране сагласно утврђују да је Извршилац дужан да се у току извршења овог уговора 

придржава прописаних мера о здрављу и безбедности на раду. 	
Уговорне стране сагласно утврђују да је, сагласно одредбама овог уговора, радна снага ангажована од 

стране Извршиоца као послодавца за извршење уговорених послова и да Наручилац не сноси обавезу накнаде 
штете у случају смрти, оштећења здравља или радне способности услед повреде на раду радне снаге 
ангажоване од стране Извршиоца. 	
 

VIII ГАРАНЦИЈЕ	
 

Члан 13.	
Извршилац гарантује за квалитет извршених уговорених послова.	
Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за извршене услуге износи  __________________   

(за Наручиоца није прихватљив гарантни рок који је краћи од 1 године) од дана примопредаје извршених 
услуга.	

Гаранција за резервне делове је идентичнa по садржини, гарантним условима и гарантном року из 
гаранције произвођача, с тим да гарантни рок почиње да тече почев од дана примопредаје извpшених послова.	

Извршилац се обавезује да у гарантном року утврђеном у ставу 1. овог члана о свом трошку отклони 
недостатке на извршеним услугама и уграђеним новим деловима, компонентама и материјалу, у смислу 
њихове замене исправним новим деловима.	
 

IX РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА	
 

Члан 14.	
Уговор се закључује на одређено време, на годину дана од датума његовог потписивања од стране 

уговорних страна или до финансијског испуњења уговора.	
 

Х ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	
 

Члан 15.	



Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће, 
уговарају надлежност стварно и месно надлежног Суда.	
 

Члан 16.	
Уговорне стране се обавезују да другој уговорној страни доставе податке о свакој извршеној статусној 

или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, 
овлашћена лица и др.).	

 
Члан 17.	

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима и 
других позитивних прописа.	
 

Члан 18.	
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених заступника 

уговорних страна.	
 

Члан 19.	
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну. 
	

 
                  Наручилац                                                                                   Извршилац 
        ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО         	
 	
______________________________                                                _________________________       	
        Золтан Фејеш, директор       	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


