
 
 

Центар за социјални рад Параћин 
Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4  
17.03.2021. године 

 
  
                            Понуде доставити најкасније до  23.03.2020. године у 12,00 часова 
  
 
                                                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
                                ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА 
 
 
Предмет: Набавка услуга поправке и одржавања возила 
 
- Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац:-Центар за социјални рад „Параћин“ 
Адреса:-ул.Крагујевачка бр. 4, Параћин 

- Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке на коју се Закон не примењује 

- Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Јавна набавка обликована није по партијама. 

Е - mail адреса:  socradnici@mts.rs 

 I  Опис услуга:  
 
-РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА: 
 
Редовно сервисирање возила обухвата пружање услуга и замену делова и 
материјала, према препоруци произвођача возила у сервисној књижици, на 
одређени број пређених километара, односно на одређени временски период. 

 
Редовно  сервисирање  врши  се  по  писаном  радном  налогу  Наручиоца  и  као  
комплетну  услугу подразумева следеће: 

-    редован дијагностички преглед возила са детекцијом кварова; 
- провера: управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и 

мазива, точкова, брава итд. 
- замена (материјал и делове обезбеђује изабрани понуђач): уља у мотору, 

филтера горива, уља, ваздуха, климе итд. 
 
ВАНРЕДАН ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА СА 
ДЕТЕКЦИЈОМ КВАРОВА: 
 
Врши се по писаном радном налогу Наручиоца и подразумева детаљан преглед 
возила, ван редовног сервиса, ради констатације уочених кварова и 
неисправности, њиховог обима и структуре, те давања 
процене вредности и количина потребних услуга, делова и материјала за отклањање 
уочених кварова и неисправности, и стављање возила у функционално и исправно 
стање. 



 
 

После детекције кварова, Пружалац услуге је обавезан да писаним путем обавести 
Наручиоца о процени количина и вредности потребних радова, резервних делова и 
материјала за отклањање насталог квара или неисправности уколико су утврђени 
на основу детекције. 
 
*Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервисне 
радионице Пружаоца услуге (када није могуће покренути возило), Пружалац  
услуге је дужан да превоз возила шлепом изврши у року од 4 сата од пријема 
радног налога Наручиоца уколико се возило налази на подручју седишта 
Пружаоца услуге (сервисера) и /или Наручиоца, односно 24 сата уколико се возило 
налази ван подручја седишта  Пружаоца  услуге  (сервисера)  и/или  Наручиоца.  
У  нарочито  оправданим  случајевима, Пружалац услуге је дужан да извршењу 
услуге превоза возила шлепом приступи без одлагања. Наручилац  предаје  
неисправно  возило  Пружаоцу  услуга,  а  услуга  превоза  неисправног  возила 
наплаћиваће  се  од  места  преузимања  возила  до  сервисне  радионице  Пружаоца  
услуга  применом јединичних цена из понуде. 

 
ВУЛКАНИЗЕРСКЕ 
УСЛУГЕ: 
 
Уколико се приликом ванредног прегледа возила са детекцијом кварова покаже да 
је потребно извршити и вулканизерске услуге, Пружалац услуге ће обезбедити и 
извршење ових услуга. Вулканизерске услуге се односе на демонтажу и монтажу 
гума и балансирање. 

 
 
 
 
Предметна набавка се спроводи за следећа возила: 

 
 
Дачија Сандеро (ambience) 1.2, година производње 2013, број шасије, UU15SDAG449846618 

 
 
Дачија Сандеро (base)  1.4, година производње 2009, број шасије, UU1BSD4EH41990868 

 
 
Фиат пунто  година производње 2013, број шасије, ZFA18800007041727 
 



 
 

 

 
 
Рено Кангу 1.6, година производње 2008.                          број шасије, VF1KWODB540699580 

 
 
 Фиат дукато комби                                                           

 
 
 Опел виваро санитет  1.6, година производње 2017.                                                           

 
 
Застава Ривал минибус година производње 2011.            број шасије, FC409010Z016501 

 
 Материјал/резервни делови  у извршењу услуге механичке поправке  
иодржавања 
 
У оквиру услуга сервисирања и одржавања, Пружалац услуга обезбеђује нова 
оригинална и/или сертификована  (препоручена  од  стране  произвођача)  уља,  
мазива,  остали  потрошни  материјал  и резервне делове, а који морају бити у 
складу са нормативима и препорукама произвођача робне марке возила или 
другим одговарајућим документима произвођача, а које по произвођачу возила 
гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у саобраћају. 
 
Почетак пружања 
услуга  
 
Пружање услуга започиње (преузимање возила на рад) након што Пружалац услуге прими 
возило и радни налог од стране Наручиоца. По правилу, писани радни налог Наручилац предаје 
Пружаоцу услуге уз возило које му предаје ради пружања предметних услуга. У изузетним 
случајевима, када због природе и места квара возила није могуће саставити и непосредно уз 
возило Пружаоцу услуге предати писани налог, исти може бити достављен одвојено од возила 
и то електронски, факсом или ће прво бити саопштен усмено, па ће у најкраћем року, најкасније 
у току следећег радног дана, бити потврђен од стране Наручиоца кроз писани налог који ће 
бити предат Пружаоцу услуге непосредно или ће му бити достављен електронски или факсом. 
У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога Наручиоца, Пружалац услуге 
утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да 
тражи сагласност 
Наручиоца за извршење додатних услуга. Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних 
услуга, 
потврдити овером радног налога са 
допуном. 
Уградња новог резервног дела ће се радити уз сагласност Наручиоца, која је дата после 
ванредног прегледа возила са детекцијом квара, а на основу констатације насталог квара. 

 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
Рок почетка извршења услуге (преузимање возила на рад) не може бити дужи од 1 радног дана од дана 
пријема возила и радног налога Наручиоца. 
Рок за извршење услуге редовног сервисирања возила, мањих поправки у склопу ванредног одржавања 
возила, као и вулканизерских услуга не може бити дужи од 2 радна дана од дана када Пружалац услуге 
преузме возило на рад. 
Рок за извршење услуге за веће поправке у склопу ванредног одржавања возила не може бити дужи од 



 
 

5 радних дана од дана када Пружалац услуге преузме возило на рад. Изузетно, када се квар не може 
отклонити у том року, Наручилац и Пружалац услуге постижу сагласност о разумном року извршења 
услуге. 
Пружалац услуге је дужан да превоз возила шлепом изврши у року од 4 сата од пријема радног налога 
Наручиоца уколико се возило налази на подручју седишта Пружаоца услуге (сервисера) и/или 
Наручиоца, односно 24 сата уколико се возило налази ван подручја седишта Пружаоца услуге 
(сервисера) и/или Наручиоца. У нарочито оправданим случајевима, Пружалац услуге је дужан да 
извршењу услуге превоза возила шлепом приступи без одлагања. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 
Место пружања услуга редовног сервиса, ванредног прегледа возила, ванредног одржавања возила, као 
и вулканизерских услуга је сервисна радионица Пружаоца услуга. 
У случају да Пружалац услуга пружање предметних услуга врши у сервисној радионици која је удаљена 
преко 20 километара од локације Наручиоца на којој се налазе возила, обавезан је да сноси све 
трошковетранспорта возила (од локације Наручиоца до сервисне радионице и назад до локације 
Наручиоца). У том случају Пружалац услуге сервисира возило на тај начин што преузме возило на 
локацији Наручиоца и исто, сам или шлеп возилом, одвози у сопствену сервисну радионицу и након 
извршене услуге враћа возило Наручиоцу. 
 
Понуђачи су дужни да у Обрасцу структуре цене наведу удаљеност сервиса понуђача од локације 
Наручиоца на којој се налазе возила у километрима и тачну адресу где се налази сервис. 
Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервисне радионице Пружаоца услуге (када 
није могуће покренути возило), Пружалац услуге је у обавези да изврши превоз таквог возила шлепом од 
места преузимања возила до сервисне радионице Пружаоца услуге, а по радном налогу Наручиоца. 
Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене понуда, као и приликом сваке промене адресе у току 
извршења оквирног споразума, провери километражу коју понуђачи наведу у својим понудама, 
тако што ће стварну удаљеност утврдити стањем километара на километар-сату свог возила које ће се 

кретати најкраћим путем од локације Наручиоца до сервиса понуђача. 
 
II  Начин достављања понуде 
 
Понуду доставити лично или путем поште на адресу Крагујевачка бр. 4, Параћин. Благовремена је 
она понуда која је приспела код Наручиоца до рока означеног за доставу понуда. 
Понуда која се доставља лично или путем поште мора бити достављена са обрасцима који су 
саставни део овог позица у затвореној коверти на којој ће на предњој страни писати „Понуда за 
набавку услуга одржавања рачунара“, а на полеђини назив понуђача 
 
 
Напомена:  Наручилац прибавља предметну услугу до 31.12.2021. године. У понуђену цену 
урачунати и сви пратећи и зависни трошкови и понуђач не може од Наручиоца потраживати 
било какве додатне трошкове. Цене дате у понуди ће бити фиксне за време важења уговора. 
 

*Елемент критеријума за доделу уговора: Најнижа укупно понуђена цена без пдв-а. 
 
Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
УСЛОВ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   одговарајући регистар 



 
 

ДОКАЗ: правно лице – Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда. 
Предузетник - Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 
 
 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања: 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, и то: 
УСЛОВ: Технички капацитет: 

 

Понуђач мора да има у власништву или закупу: 
 

-   сервисну радионицу са минимум 3 (три) сервисна места; 
-   простор за безбедно чување возила у кругу радионице. 

ДОКАЗ: Копија власничког листа или листа непокретности или уговора о купопродаји непокретности или 
уговора о закупу важећег на дан отварања понуда и 2. Фотографије сервисне 
радионице на којима су приказана три сервисна места и простор за безбедно чување возила у кругу 
радионице 
 
УСЛОВ: Технички капацитет: 

 

Понуђач мора да има у власништву, лизингу или закупу: 
- возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило). 
ДОКАЗ: Један од следећих доказа: 
1) копија пописне листе са стањем на дан 31.12.2020. године, са јасно назначеним позицијама (маркером, 
оловком или на неки други начин) на којима се налази тражена опрема: возило за транспорт неисправних 
возила; 
2) копија уговора о куповини траженог возила; 
3) копија уговора о закупу или лизингу траженог возила; 
4) копија саобраћајне дозволе или други доказ из кога несумњиво произилази да понуђач има тражено 
возило 
                                       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда мора бити  сачињена на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на 
српском језику, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на 
страном језику, достави и овери превод на српски језик од стране судских тумача за предметни страни језик. 
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: 
''Понуда  за  јавну  набавку  услуга  . поправке и одржавање возила  
НЕ ОТВАРАТИ'', уз напомену да се понуда подноси за Центар за социјални рад „Параћин“. 
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон (особе за 
контакт). У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда се доставља на адресу: Центар за социјални рад „Параћин“, 35250 Параћин, Крагујевачка бр. 4,  
поштом на назначену адресу, или непосредним достављањем на адресу Наручиоца. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2021 године, 
до 12:00 часова, без обзира на начин подношења. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу приспећа. Уколико  



 
 

је  понуда  достављена  непосредно,  наручилац  ће  понуђачу  предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се 
неблаговременом. 
 
Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се дана 23.03.2021 
године, у просторијама Наручиоца, са почетком у 13:00 часова. 

 
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди и за које партије 
конкурише) није у обавези да достави уз понуду. 
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора (осим оних који  се 
у складу са упутством  не  попуњавају и  достављају)  морају бити  поп уњене,  на српском језику, 
јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписана  од  стране 
одговорног   лица   понуђача.   Наручилац   прихвата   и   факсимил   уместо  својеручног   потписа 
одговорног  лица  понуђача,  у  свему  у  складу  са  овим  упутством  и упутством датим на самим 
обрасцима. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  наведени.   
Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је сложити и 
доставити према редоследу из овог позива. 
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању 
понуђених  опција,  уношењу цифара или сл.), понуђач  може исту исправити на  начин  што  ће 
погрешно  написане  речи-текст,  заокружену  опцију,  погрешно  уписане цифре или сл. прецртати или 
избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног лица понуђача. 
 
Понуда мора да садржи следеће обрасце и документа: 
1)  Извод из АПР- 
2) Докази о испуњености додатног услова постављеног у погледу техничког 
капацитете 

  3) Образац - Понуде 
  4) Образац - Образац структуре цене 
 
 
МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА- Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења 
уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити евидентирана 
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је до 31.01.2021. године. Наручилац 
ће уновчити меницу за извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.



 
 

                                                OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда број                                     од                                2020. године 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 

Адреса понуђача 

Матични број понуђача 

Порески идентификациони број (ПИБ) понуђача 

Име особе за контакт 

Електронска адреса понуђача (e-mail) 

Телефон 

Телефакс 

Број рачуна понуђача и назив банке 

Лице овлашћено за потписивање уговора 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ-а 

ПДВ 
Укупна цена са ПДВ-ом 

Словима цена са ПДВ-ом: 
Рок важења понуде је           дана (минимум 30 дана) од дана јавног отварања понуда. 

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде. 
 
Потпис одговорног лица                                                                                      Датум: 

 
 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ ВОЗИЛА 
 
 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ ВОЗИЛА 
 

ул.Крагујевачка бр. 4, Параћин 
 
 
 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ СЕРВИСА ПОНУЂАЧА (уписује понуђач, обавезно поље. 
Наручилац задржава право провере наведене адресе) 

 
УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА ПОНУЂАЧА ОД 
ЛОКАЦИЈЕ НАРУЧИОЦА НА КОЈОЈ СЕ 

НАЛАЗЕ ВОЗИЛА у километрима 

 

АДРЕСА СЕРВИСА ПОНУЂАЧА 
(град, улица и број) 

  
 
 



 

                                                       VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дачија Сандеро 
 

 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м Цена  без пдв-а 
1 АКУМУЛАТОР 12/55 ком.  

2 ЗАДЊИ КОЧИОНИ ЦИЛИНДАР ком.  

3 МОТОРНО УЉЕ ком.  

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 ЦРЕВО ВАКУМА ком.  

7 СВЕЋИЦЕ ком.  

8 МЕТЛИЦЕ ПРЕДЊИХ БРИСАЧА ком.  

9 АНТИФРИЗ 100% ком.  

10 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  

12 ФИЛТЕР КЛИМЕ ком.  

13 СИЈАЛИЦА 12В Н4 ком.  

14 СИЈАЛИЦА ( ДУПЛО ВЛАКНО) ком.  

15 СИЈАЛЛИЦА( СА ЈЕДНИМ ВЛАКНОМ) ком.  

16 ПУМПА ЗА ВОДУ ком.  

17 ПК КАИШ ком.  

18 СЕТ РАЗВОДА ЗУПЧАСТОГ КАИША ком.  

19 ПРЕДЊЕ ПЛОЧИЦЕ ком.  

20 ПРЕДЊИ ДИСКОВИ ком.  

21 ЗАПТИВАЧ ИЗДУВНЕ ГРАНЕ ком.  

22 ВЕНТИЛИ УСИСНИ ком.  

23 ВЕНТИЛИ ИЗДУВНИ ком.  

24 ЗАПТИВАЧ ГЛАВЕ МОТОРА ком.  

25 ЗАПТИВАЧ УСИСНЕ ГРАНЕ ком.  

26 СЕМЕРИНГ ВЕНТИЛА ком.  

27 ВОЂИЦЕ ВЕНТИЛА ком.  

28 РЕМЕНИЦА РАДИЛИЦЕ ком.  

29 ПРЕДЊИ СЕМЕРИНГ РАДИЛИЦЕ ком.  

30 НАТЕЗАЧ ПК КАИША ком.  

31 ЛЕЖАЈ КОМПРЕСОРА КЛИМЕ ком.  

32 ГЛАВА УПРАВЉАЧА ком.  

33 ЧЕТКИЦЕ АНАСЕРА СА НОСАЧЕМ ком.  

34 АУТОМАТ АНАСЕРА ком.  

35 ЛЕЖАЈ ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  



 

36 МАНЖЕТНА ЗГЛОБА ком.  

37 ГЛАВЧИНА ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  

38 ПРЕДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  
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39 НОСАЧ АМОРТИЗЕРА ком.  

40 СПОНА ком.  

41 ЈАБУЧИЦА ПРЕДЊА ком.  

42 ЗАДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  

43 ОПРУГЕ ЗАДЊЕГ АМОРТИЗЕРА ком.  

44 ЛЕЖАЈ ШПАНЕРА КАНАЛНОГ КАИША ком.  

45 ГУМА БАЛАНС ПОЛУГЕ ком.  

46 РЕГУЛАТОР ЛЕР ГАСА ком.  

47 СЕТ КВАЧИЛА ком.  

48 СИЛЕН БЛОК ЗАДЊЕ ОСОВИНЕ ком.  

49 ЛЕЖАЈ ЗАДЊЕГ ТОЧКА ком.  

50 НОСАЧ МОТОРА ком.  

51 НОСАЧ МЕЊАЧА ком.  

52 БАЛАНС ШТАНГЛА ком.  

53 КАТАЛИЗАТОР ком.  

54 ЗАДЊИ ЛОНАЦ АУСПУХА ком.  

55 СРЕДЊИ ЛОНАЦ АУСПУХА ком.  

56 ХОМОКИНЕТИЧКИ ЗГЛОБ ком.  
   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

 

2. Фиат Пунто 1.2 
 

 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м. Цена  без пдв-а 
1 АКУМУЛАТОР 12/55 ком.  

2 ЗАДЊИ КОЧИОНИ ЦИЛИНДАР ком.  

3 МОТОРНО УЉЕ ком.  

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 ЦРЕВО ВАКУМА ком.  

7 СВЕЋИЦЕ ком.  

8 МЕТЛИЦЕ ПРЕДЊИХ БРИСАЧА ком.  

9 АНТИФРИЗ 100% ком.  

10 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  

12 ФИЛТЕР КЛИМЕ ком.  

13 СИЈАЛИЦА 12В Н7 ком.  

14 СИЈАЛИЦА ( ДУПЛО ВЛАКНО) ком.  

15 СИЈАЛЛИЦА( СА ЈЕДНИМ ВЛАКНОМ) ком.  

16 ПУМПА ЗА ВОДУ ком.  

17 ПК КАИШ ком.  

18 СЕТ РАЗВОДА ЗУПЧАСТОГ КАИША ком.  

19 ПРЕДЊЕ ПЛОЧИЦЕ ком.  

20 ПРЕДЊИ ДИСКОВИ ком.  

21 ЗАПТИВАЧ ИЗДУВНЕ ГРАНЕ ком.  



 
 

 

22 ВЕНТИЛИ УСИСНИ ком.  

23 ВЕНТИЛИ ИЗДУВНИ ком.  

24 ЗАПТИВАЧ ГЛАВЕ МОТОРА ком.  

25 ЗАПТИВАЧ УСИСНЕ ГРАНЕ ком.  

26 СЕМЕРИНГ ВЕНТИЛА ком.  

27 ВОЂИЦЕ ВЕНТИЛА ком.  

28 РЕМЕНИЦА РАДИЛИЦЕ ком.  

29 ПРЕДЊИ СЕМЕРИНГ РАДИЛИЦЕ ком.  

30 НАТЕЗАЧ ПК КАИША ком.  

31 ЛЕЖАЈ КОМПРЕСОРА КЛИМЕ ком.  

32 СЕТ ЗАПТИВКИ УРЕЂАЈА ЗА ПЛИН ком.  

33 ЧЕТКИЦЕ АНАСЕРА СА НОСАЧЕМ ком.  

34 АУТОМАТ АНАСЕРА ком.  

35 ЛЕЖАЈ ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  

36 МАНЖЕТНА ЗГЛОБА ком.  

37 ГЛАВЧИНА ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  

38 ПРЕДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  

39 НОСАЧ АМОРТИЗЕРА ком.  

40 СПОНА ком.  

41 ЈАБУЧИЦА ПРЕДЊА ком.  

42 ЗАДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  

43 ОПРУГЕ ЗАДЊЕГ АМОРТИЗЕРА ком.  

44 ЛЕЖАЈ ШПАНЕРА КАНАЛНОГ КАИША ком.  

45 ГУМА БАЛАНС ПОЛУГЕ ком.  

46 РЕГУЛАТОР ЛЕР ГАСА ком.  

47 СЕТ КВАЧИЛА ком.  

48 СИЛЕН БЛОК ЗАДЊЕ ОСОВИНЕ ком.  

49 ЛЕЖАЈ ЗАДЊЕГ ТОЧКА ком.  

50 НОСАЧ МОТОРА ком.  

51 НОСАЧ МЕЊАЧА ком.  

52 КАТАЛИЗАТОР ком.  

53 ЗАДЊИ ЛОНАЦ АУСПУХА ком.  

54 СРЕДЊИ ЛОНАЦ АУСПУХА ком.  

55 ХОМОКИНЕТИЧКИ ЗГЛОБ ком.  

56 ГЛАВА УПРАВЉАЧА ком.  

57 ПУМПА ЗА ГОРИВО ком.  
   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

 

 
3. Фиат дукато 

 
 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м. Цена  без пдв-а 

1 АКУМУЛАТОР 12/97AG ком.  

2 ДРЖАЧИ МОТОРА ком.  

3 МОТОРНО УЉЕ 10/40  Тотал ком.  



 
 

 

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 УЉЕ ХИДРОЛ ком.  

7 РЕМЕНИЦА РАДИЛИЦЕ ком.  

8 ФИЛТЕР КЛИМЕ ком.  

9 АНТИФРИЗ G-12 ком.  

10 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  

12 РЕГЛЕР АЛТЕРНАТОРА ком.  

13 СИЈАЛИЦА 12В Н-7, H-1, 21/15W, 5W ком.  

14 ПУМПА ВОЛАНА ком.  

15 ЧЕТКИЦА АНЛАСЕРА СА ЧЕТКО-ДРЖАЧЕМ ком.  

16 БИКСНЕ АНЛАСЕРА ком.  

17 ЗАДЊЕ СТОП ЛАМПЕ ком.  

18 ЦРЕВО ЗА ОДВОД И ДОВОД ГОРИВА ком.  

19 ТЕРМОСТАТ ЗА ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЕ ком.  

20 ЦРЕВО ЗА ВОДУ ком.  

21 ЗАДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  



 
 

 

   
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

 

 

 
4. Рено Кангу 

 
 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м. Цена  без пдв-а 

1 АКУМУЛАТОР 12/55 ком.  

2 ЗАДЊИ КОЧИОНИ ЦИЛИНДАР ком.  

3 МОТОРНО УЉЕ ком.  

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 ЦРЕВО ВАКУМА ком.  

7 СВЕЋИЦЕ ком.  

8 МЕТЛИЦЕ ПРЕДЊИХ БРИСАЧА ком.  

9 АНТИФРИЗ 100% ком.  

10 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  

12 ФИЛТЕР КЛИМЕ ком.  

13 СИЈАЛИЦА 12В Н4 ком.  

14 СИЈАЛИЦА ( ДУПЛО ВЛАКНО) ком.  

15 СИЈАЛИЦА( СА ЈЕДНИМ ВЛАКНОМ) ком.  

16 ПУМПА ЗА ВОДУ ком.  

17 ПК КАИШ ком.  

18 СЕТ РАЗВОДА ЗУПЧАСТОГ КАИША ком.  

19 ПРЕДЊЕ ПЛОЧИЦЕ ком.  

20 ПРЕДЊИ ДИСКОВИ ком.  

21 ЗАПТИВАЧ ИЗДУВНЕ ГРАНЕ ком.  

22 ВЕНТИЛИ УСИСНИ ком.  

23 ВЕНТИЛИ ИЗДУВНИ ком.  



 

 

24 ЗАПТИВАЧ ГЛАВЕ МОТОРА ком.  

25 ЗАПТИВАЧ УСИСНЕ ГРАНЕ ком.  

26 СЕМЕРИНГ ВЕНТИЛА ком.  

27 ВОЂИЦЕ ВЕНТИЛА ком.  

28 РЕМЕНИЦА РАДИЛИЦЕ ком.  

29 ПРЕДЊИ СЕМЕРИНГ РАДИЛИЦЕ ком.  

30 НАТЕЗАЧ ПК КАИША ком.  

31 БОБИНА ком.  

32 ГАР.КОЧИОНИХ ГУМИЦА ком.  

33 ЧЕТКИЦЕ АНАСЕРА СА НОСАЧЕМ ком.  

34 АУТОМАТ АНАСЕРА ком.  

35 ЛЕЖАЈ ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  

36 МАНЖЕТНА ЗГЛОБА ком.  

37 ГЛАВЧИНА ПРЕДЊЕГ ТОЧКА ком.  

38 ПРЕДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  

39 НОСАЧ АМОРТИЗЕРА ком.  

40 СПОНА ком.  

41 ЈАБУЧИЦА ПРЕДЊА ком.  

42 ЗАДЊИ АМОРТИЗЕР ком.  

43 ОПРУГЕ ЗАДЊЕГ АМОРТИЗЕРА ком.  

44 ЛЕЖАЈ СПАНЕРА КАНАЛНОГ КАИША ком.  

45 ГУМА БАЛАНС ПОЛУГЕ ком.  

46 РЕГУЛАТОР ЛЕР ГАСА ком.  

47 СЕТ КВАЧИЛА ком.  

48 СИЛЕН БЛОК ЗАДЊЕ ОСОВИНЕ ком.  

49 ЛЕЖАЈ ЗАДЊЕГ ТОЧКА ком.  

50 НОСАЧ МОТОРА ком.  

51 НОСАЧ МЕЊАЧА ком.  

52 БАЛАНС ШТАНГЛА ком.  

53 КАТАЛИЗАТОР ком.  

54 РЕСЕТ КОМЈУТЕРА-ДИЈАГНОСТИКА ком.  

55 ХЛАДЊАК ком.  

56 ХОМОКИНЕТИЧКИ ЗГЛОБ ком.  

57 ГЛАВА УПРАВЉАЧА ком.  

58 ПУМПА ЗА ГОРИВО ком.  

59 ГЛАВА МОТОРА ком.  

60 РЕЗЕРВОАР ком.  

61 ДИОПТА ДЕСНО ком.  

   

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

 

 

 
5. Опел виваро - санитет 

 
 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м. Цена  без пдв-а 

1 АНТИФРИЗ G-12 ком.  



 
 

 

2 УЉЕ 10/40 ТОТАЛ ком.  

3 УЉЕ ХИДРОЛ ком.  

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 ФИЛТЕР УЉА МОТОРА ком.  

7 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

8 ФИЛТЕР КЛИМЕ ком.  

9 АД-БЛУ ком.  

10 ПРЕСВЛАКА СЕДИШТА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  

12  СИЈАЛИЦА 12/Н-7, Н-1, 21W, 5W, 21/15 ком.  
   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

 

 
6. Zastava Rival minibus 

 
 НАЗИВ АРТИКЛА ј.м. Цена  без пдв-а 

1 АКУМУЛАТОР 12/100 ком.  

2 ЗАДЊИ КОЧИОНИ ЦИЛИНДАР ком.  

3 МОТОРНО УЉЕ ком.  

4 УК УЉЕ ком.  

5 УЉЕ САЕ 90 ком.  

6 ЦРЕВО ВАКУМА ком.  

7 ДИЗНЕ ком.  

8 МЕТЛИЦЕ ПРЕДЊИХ БРИСАЧА ком.  

9 АНТИФРИЗ 100% ком.  

10 ФИЛТЕР ГОРИВА ком.  

11 ФИЛТЕР ВАЗДУХА ком.  



 
 

 

12 РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ВРАТА ком.  

13 СИЈАЛИЦА 12В Н4 ком.  

14 СИЈАЛИЦА ( ДУПЛО ВЛАКНО) ком.  

15 СИЈАЛИЦА( СА ЈЕДНИМ ВЛАКНОМ) ком.  

16 ПУМПА ЗА ВОДУ ком.  

17 ПК КАИШ ком.  

18 СЕТ РАЗВОДА ЗУПЧАСТОГ КАИША ком.  

19 ПРЕДЊЕ ПЛОЧИЦЕ ком.  

20 ПРЕДЊИ ДИСКОВИ ком.  

21 БРЕЗОН ТОЧКА ком.  

22 ХОЛЕНДЕР ЦРЕВА ком.  

23 РУЧИЦА ПОДИЗАЧА СТАКЛА ком.  

24 ЗАПТИВАЧ ГЛАВЕ МОТОРА ком.  

25 ЗАПТИВАЧ УСИСНЕ ГРАНЕ ком.  

26 СЕМЕРИНГ ВЕНТИЛА ком.  

27 ВОЂИЦЕ ВЕНТИЛА ком.  

28 ГЛАВА УПРАВЉАЧА ком.  
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БРАВА СА КЉУЧЕМ (ЗА ПАЉЕЊЕ) 
 

ком. 
 

   
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

 

 
7. ПНЕУМАТИЦИ 

 
 НАЗИВ АРТИКЛА Цена  без пдв-а по комаду 

1 Дачија Сандеро  185/65/R15 М+С 

2 Фиат пунто  165/70/R14 М+С 

3 Рено Кангу  185/65/R15 М+С 

4 Фиат дукато  165/70/R13 М+С 

5 Oпел виваро санитет  215/75/R16 C 

6 Застава Ривал минибус  185/70/R16 C 

  УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

 

За сва возила важи исто: 

8. УСЛУГЕ 
 

 

Опис Јединица мере Цена без пдв-а 

Услуга редовног сервисирања ком  
 



 
 

 

возила   

Услуга ванредног одржавања 
возила 

ком  

Аутомеханичарске услуге Норма сат  

Аутоелектричарске услуге Норма сат  

Аутолимарске услуге Норма сат  

Аутолакирерске услуге Норма сат  

Вулканизерске услуге Норма сат  

Превоз шлеп возилом км  

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 1+2+3+4+5+6+7+8 =                                                                 без пдв-а, 
односно са пдв-ом_   

 
 

Датум                                                          М.П.                                     Потпис одговорног лица 
 

 
 

 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене   
У колони „цена без пдв-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени артикал; 
У пољу „укупно без пдв-а“ уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал. 
У рекапитулацији унети збир свих износа из поља „укупно без пдв-а“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
                                                        МОДЕЛ УГОВОРА 

 
У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА  
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

 
Закључен дана                               између: 

 
1.Центар за социјални рад „Параћин“, Параћин, Крагујевачка бр. 4, ПИБ 100876087, матични број 

07301278, коју заступа в.д.директора Александра Антић (у даљем тексту Наручилац) 
и 
2.Понуђача                                                                                                                ,     са      седиштем у 
                                                    , улица                                                                            број 
              , 
ПИБ                                  , Матични број:                                        _, Број рачуна:                                   , 
Назив  банке:                                                 ,  кога  заступа                                                        (у даљем 
тексту Добављач). 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је набавка Услуга механичких поправки и одржавање возила,, у свему у складу са 
Понудом Пружаоца за јавну набавку услуга механичке поправке и одржавања возила за потребе 
Наручиоца Центар за социјални рад Параћин. 

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

 
Укупна вредност предмета уговора износи највише до износа од ............................................ динара без 
ПДВ-а, односно ........................................... динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац, вредност уговора је 
једнака процењеној вредности предметне јавне наабвке) 
Јединичне цене предмета уговора утврђене су понудом Пружаоца услуге бр.           од    
године и исте се примењују у извршењу овог уговора те су фиксне и не могу се мењати за све време важења 
овог Уговора. 
У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови које Пружалац услуге има у извршењу Уговора. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга исплати накнаду за извршене услуге у року од 45 дана (у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од  дана  
службеног  пријема  рачуна  (исправног-комплетног), испостављеног по извршеној услузи на текући рачун. 
Пружалац услуге ће сачинити Списак извршених поправки, који ће са потписаним радним налогом од 
стране овлашћеног лица код Наручиоца, заједно са фактуром представљати основ за плаћање извршених 
услуга. Плаћање се врши на текући рачун Пружаоца услуге.



 
 

 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

 
Члан 4. 

 
Пружалац услуге је дужан да изврши Услугу у потпуности у складу са својом понудом, свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације и овим уговором, као и у складу са законима и другим 
прописима који уређују предметну област, те у складу са својим целокупним знањем и искуством које 
поседује и обезбеди сва обавештења Наручиоцу о унапређењима и побољшањима, иновацијама и 
техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора. 
Пружалац услуге прихвата обавезу, да у случају потребе и на захтев Наручиоца, у циљу контроле 
квалитета резервних делова и материјала, достави релевантан доказ (садржан у корисничком упутству, 
упутству о употреби возила, сервисним књигама и упутствима, интернет страницама произвођача и/или 
овлашћених продаваца и сл.) о нормативима и препорукама произвођача возила који се односе на делове 
и материјале које Пружалац услуга уграђује приликом извршења услуге. 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране су у обавези да током извршења предмета овог Уговора, једна другој учине доступним 
све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за 
извршење овог Уговора. 
Уколико поједине информације или подаци представљају пословну тајну, друга уговорна страна је 
дужна да те податке и информације чува и штити без обзира на степен поверљивости, у складу са 
прописима који регулишу ту област. 
Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од 
значаја за извршења предмета овог Уговора. 

 
МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 6. 

Рок почетка извршења услуге (преузимање возила на рад) не може бити дужи од 1 радног дана од дана 
пријема возила и радног налога Наручиоца. 
Рок за извршење услуге редовног сервисирања возила, мањих поправки у склопу ванредног одржавања 
возила, као и вулканизерских услуга не може бити дужи од 2 радна дана од дана када Пружалац услуге 
преузме возило у рад. 
Рок за извршење услуге за веће поправке у склопу ванредног одржавања возила не може бити дужи од 
5 радних дана од дана када Пружалац услуге преузме возило у рад. Изузетно, када се квар не може 
отклонити у том року, Наручилац и Пружалац услуге постижу сагласност о разумном року извршења 
услуге. 
Пружалац услуге је дужан да превоз возила шлепом изврши у року од 4 сата од пријема радног налога 
Наручиоца уколико се возило налази на подручју седишта Пружаоца услуге (сервисера) и /или 
Наручиоца, односно 24 сата уколико се возило налази ван подручја седишта Пружаоца услуге 
(сервисера) и/или Наручиоца. У нарочито оправданим случајевима, Пружалац услуге је дужан да 
извршењу услуге превоза возила шлепом приступи без одлагања. 
Место пружања услуга редовног сервиса, ванредног прегледа возила, ванредног одржавања возила, као 
и вулканизерских услуга је сервисна радионица Пружаоца услуга. 
У случају да Пружалац услуга пружање предметних услуга врши у сервисној радионици - сервису који 
је удаљен преко 20 километара од локације Наручиоца на којој се налазе возила, обавезан је да сноси 
све трошкове транспорта возила (од локације Наручиоца до сервисне радионице и назад до локације 
Наручиоца). У том случају Пружалац услуге сервисира возило на тај начин што преузме возило на 
локацији Наручиоца и исто, сам или шлеп возилом, одвози у сопствену сервисну радионицу и након 
извршене услуге враћа возило Наручиоцу.



 
 

Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервисне радионице Пружаоца услуге 
(када није могуће покренути возило), Пружалац услуге је у обавези да изврши превоз таквог возила 
шлепом од места преузимања возила до сервисне радионице Пружаоца услуге, а по радном налогу 
Наручиоца. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 
Пружалац услуге се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену 
меницу, као обезбеђење за добро извршење уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке  коју  Пружалац  услуге  наводи  у  меничном  овлашћењу  - писму.  Рок  важења  менице  је  до 
31.01.2021. године. 
Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико Пружалац услуге не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 
Члан 8. 

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна 
и ступа на снагу даном потписивања. 

 
Члан 9. 

Овај Уговор важи до дана 31.12.2021. године, односно до утрошка средстава опредељених за предметну 
набавку у зависности од тога шта ће пре наступити. 
Наручилац задржава право да предметне услуге набавља сукцесивно, према својим потребама те не 
преузима обавезу утрошка опредељених средстава у целости. 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Члан 10. 
Овлашћени представници за праћење извршења Услуге из члана 1. овог Уговора су: 

- за Наручиоца:                                                                  (попуњава наручилац) 
- за Пружаоца услуге:                                                                     (попуњава понуђач) 

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење извршења овог Уговора су да: 
-  Прате извршење уговора и остварују потребну комуникацију; 
-  Да сачине и потпишу Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби); 
-  Извршавају и друге дужности везане за извршење предмета овог Уговора, по потреби. 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 11. 
Квантитативни  и  квалитативни  пријем  Услуге  врши  се  окончањем  пружања  Услуге  у  присуству 
овлашћених  представника  за  праћење  извршења Уговора,  о  чему ће  бити састављен  Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему услуга који потписују овлашћени представници Наручиоца 
и Пружаоца услуга. 
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, 
Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге, а 
најкасније у року од 7 (седам) дана.



 
 

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом 
квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (три) дана од момента пријема 
рекламације о свом трошку. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 12. 

Гарантни рок на пружене услуге и уграђене резервне делове и материјал  не може бити краћи од  12 
месеци од дана пружене услуге/ уградње резервних делова и материјала и потписивања Записника о 
квалитативном и квантитативном пријему услуге. 
Пружалац услуге је дужан да у гарантном року, о свом трошку отклони све недостатке који су у вези 
са пруженим услугама и уграђеним резервним деловима и материјалима. 
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и 
квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Наручилац ће 
рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 7 (седам) дана по 
утврђивању недостатка. 
Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације отклони 
утврђене недостатке о свом трошку. 

 
НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
Члан 13. 

Пружалац услуге је у складу са законом који уређује облигационе односе  одговоран за штету коју је 
претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза 
преузетих овим Уговором. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 14. 

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи у року уговорене Услуге, 
Пружалац услуге је дужан да плати Наручиоцу уговорне пенале, у износу од 0,5% од цене из члана 2. 
став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 
2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност. 
Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана 
издавања рачуна од стране Наручиоца за уговорне пенале. Наручилац има право да пенале наплати и 
умањењем цене (рачуна) за услуге које је извршио пружалац услуге. 
Уколико Наручилац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, 
има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 15. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за 
ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу. 
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 15 (петнаест) дана. Отказни рок тече од 
дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље Наручиоца 
уколико Пружалац услуга: 
Неблаговремено извршава уговорне обавезе, 
Неквалитетно извршава уговорне обавезе, 
На било који начин грубо крши одредбе овог Уговора, 
У случају да се стекну разлози за раскид уговора који не обухватају горе наведене разлоге.



 

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора из некога од четири разлога из претходног 
става, Пружалац услуга нема право на накнаду штете. 
Пре упућивања образложене изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну 
писменим путем позове и упозори на постојање околности за раскид Уговора, те да остави примерени 
рок за извршавање уговорних обавеза. 
Под примереним роком сматра се време које је по редовном току ствари и околностима конкретног 
случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 
У случају да ни након рока из претходног става позвана уговорна страна не изврши своје обавезе, 
упућује се отказ. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

 
Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, 
а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде 
коначно решен од стране Привредног суда у Крагујевцу. 

 
Члан 17. 

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе 
закона који уређује облигационе односе. 

 
Саставни део овог Уговора чине: 

Члан 20. 

- прилог број 1 - Спецификација услуге - Опис и врста услуге; 
- прилог број 2 - Структура цене из Понуде Пружаоца услуге; 
 

Члан 21. 
Овај уговор је закључен у 3 (три) истоветна примерака од којих 2 (два) припадају Наручиоцу, а 1 (један) 
Пружаоцу услуга. 
. 

 
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 

НАРУЧИЛАЦ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

ПАРАЋИН 
 
 

В.Д. Директора, Александра Антић 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан 
са моделом уговора и да прихвата да исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 
предметног позива са конкурсном документацијом. 


