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7      ИЗМЕЊЕНИ MОДЕЛ УГОВОРА 

 
о пружању сервисних услуга и резерних делова за потребе одржавања уређаја Lasertec 

 

 

 

закључују: 

 

 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 

Краља Петра бр. 12, Београд 

коју заступа________________________ 

(у даљем тексту: Корисник) 

с једне стране, 

 

 

 

и 

 

 

 

DMG MORI BALKAN GmbH,  

Владимира Поповића 6, Београд  

кога заступа __________________________ 

(у даљем тексту: Пружалац услуга) 

с друге стране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Измењени модел уговора за јавну набавку услуга  – сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања 

уређаја Lasertec, ЈН 191/2020, по члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН 

Страна 2 од 6 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора је пружање сервисних услуга и испорука и замена резервних делова за потребе 

одржавања уређаја Lasertec (у даљем тексту: услуге и резервни делови), према понуди Пружаоца 

услуга заведеној у Народној банци Србије под бројем /од / 2020. (попуњава Корисник) и Техничкој 

спецификацији, које чине саставни део уговора. 

 

ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Јединичне цене резервних делова и услуга утврђене су у понуди из члана 1. овог уговора. 

Цена радног сата сервисера износи __________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност уговора износи / динара (Попуњава Корисник), без ПДВ-а (процењена  вредност 

јавне набавке). 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3. 

За извршене услуге и испоручене резервне делове Пружалац услуга испоставља рачун који гласи 

на име Народна банка Србије, Краља Петра12, Београд, а доставља га на плаћање на адресу Завода за 

израду новчаница и кованог новца, Топчидер, Пионирска 2.  

Корисник се обавезује да за извршене услуге и испоручена добра плати Пружаоцу услуга према 

јединичним ценама из члана 2. oвог уговора, у року од __________ дана од дана пријема исправног 

рачуна верификованог Записником о извршеним услугама и испорученим резервним деловима. 

Плаћање  испоручених резервних делова чија је цена изражена у еврима биће извршено у 

динарској противвредности по одговарајућем званичном средњем курсу динара Народне банке Србије 

за евро, на дан фактурисања. 

Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и 

извршених услуга на рачуну наведе и број уговора под којим је исти заведен код Корисника (ЗИН. бр) 

и број јавне набавке – ЈН 191/2020). 

 

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

Члан 4. 

Пружалац услуга ће извршење услуга и испоруку резервних делова извршавати сукцесивно, на 

основу појединачних писаних позива (укључујући и имејл) представника Наручиоца. 

Пружалац услуга се обавезује да пружа услуге и испоручује резервне делове у свему у складу са 

захтевима и роковима из понуде из члана 1. овог уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да извршење услуга и испоруку добара најави на електронску 

пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време испоруке резервних делова, податке о 

Испручиоцу, имена и презимена особа која ће испоручити резервне делове и регистарски број возила. 
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ПРИЈЕМ УСЛУГА И ДОБАРА  И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 5. 

Уговорне стране су у обавези да изврше квалитативни и квантитативни пријем услуга и  

резервних делова о чему се води Записник који потписују представник Пружаоца услуга и 

представник Корисника. 

Приликом примопредаје, представник Корисника је дужан да извршене услуге и испоручене 

резервне делове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах 

саопшти Пружаоцу услуга. 

Ако се након извршења услуга и пријема резервних делова покаже неки недостатак који се није 

могао открити уобичајеним прегледом, представник Корисника је дужан да без одлагања о том 

недостатку писменим путем обавести Пружаоца услуга. 

У случају да је Пружалац услуга знао или морао знати за недостатке, Корисник има право да се 

на те недостатке позове и када представник Корисника није извршио своју обавезу да извршене 

услуге и испоручене резервне делове прегледа, односно да благовремено обавести Пржаоца услуга о 

уоченом недостатку. 

Члан 6. 

У случајевима из члана 5. овог уговора Корисник има право да захтева од Пружалац услуга да му, 

у року до седам дана од пријема позива представника Корисника, испоручи други резервни делови без 

недостатка или поново изврши услугу (испуњење уговора).  

Ако Корисник не добије испуњење уговора у рокu из става 1. овог члана Корисник има право да 

раскине уговор, о чему писмено обавештава Пружаоца услуга.  

Корисник може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Пружалац услуга 

обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Пружалац услуга неће моћи да 

испуни уговор ни у накнадном року.  

 

ЗАШТИТА ОД ЕВИКЦИЈЕ 

Члан 7. 

Пружалац услуга је дужан да Кориснику испоручи резервне делове слободне од права или 

потраживања трећих лица. 

Пружалац услуга одговара Кориснику ако на испорученим резервним деловима, постоји право 

или потраживање трећег лица које искључује, умањује или ограничава право Корисника на 

коришћење и располагање. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

Гарантни рок за извршене услуге и испоручена добра одређен је понудом из члана 1. овог 

уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да се у гарантном року одазове на позив представника Корисника 

одређеном у понуди из члана 1. овог уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

Уколико Пружалац услуга у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог 

уговора и уколико Корисник претрпи било какав губитак, а под условом да до тога није дошло 

кривицом Корисника, нити услед дејства више силе, Пружалац услуга дужан је да плати Кориснику за 

сваки дан закашњења уговорну казну у износу од 0,1% вредности извршених услуга и испоручених 

резервних делова. 

Уговорна казна из става 1. овог члана уговора почиње да се рачуна од првог наредног дана од 

дана истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене 

обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 5% укупне вредности  

извршених услуга и испоручених резервних делова. 

Уколико Пружалац услуга уопште не изврши уговорену обавезу, Корисник има право да за сваки 

појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 10% укупне цене наручених услуга и 

резервних делова. 

Пружалац услуга се обавезује да у року од осам дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца 

достави књижно одобрење ради наплате уговорне казне из овог члана уговора. 

Право Корисника  на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника да захтева накнаду 

штете.   

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 10. 

Корисник је изричито сагласан да Пружалац услуга ни у ком случају неће бити одговоран ни за 

какав индиректни или последични губитак или штету (нпр. губитак профита, нематеријална штета, 

итд.) који настану као резултат било каквог потраживања Корисника или треће стране које је 

проистекло из или је везано за: (I) било какво кршење овог уговора од стране Пружаоца услуга, (II) 

било какве представке, изјаве или вануговорне пропусте (укључујући немар) Пружаоца услуга; и (III) 

било какво коришћење услуге или резервних делова или њихово лоше функционисање. Корисник 

услуга је изричито сагласан да укупна одговорност Пружаоца услуга не може да превазиђе укупну 

вредност уговора по основу ког је одговорност настала. 

 

ЗАБРАНА ПРЕНОСА И ЗАЛОГЕ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА 

Члан 11 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким 

лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 

начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

Пружалац услуга одговара Кориснику у случају неовлашћеног уступања, односно давања у 

залогу свог потраживања из овог уговора. 

Корисник има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 12. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и закључује 

се на период од 24 месеца.  
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Утрошком средстава Корисника за предметне услуге и резервне делове по овом уговору у 

укупном износу из члана 2. став 3. овог уговора, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор 

престаје да важи, о чему корисник обавештава Пружаоца услуга. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 13. 

Уколико испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће услед спољног догађаја који 

је изван њене контроле и утицаја и који се објективно није могао предвидети у време закључења 

уговора и који уговорна страна није могла избећи или савладати (виша сила), уговорна страна 

погођена вишом силом ослобађа се одговорности због неиспуњења обавезе. Ослобођење од 

одговорности производи правна дејства од тренутка немогућности испуњења. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је другој уговорној страни упутити обавештење о 

немогућности испуњења уз навођење разлога немогућности. Уколико обавештење не стигне другој 

страни у разумном року, страна погођена вишом силом одговара за штету проузроковану 

пропуштањем упућивања обавештења. 

Уколико је немогућност привременог карактера, ослобођење од извршења обавезе траје само до 

престанка околности које су проузроковале немогућност испуњења. 

Уколико немогућност траје дуже од 30 дана друга уговорна страна може раскинути уговор. 

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити уговорну страну погођену 

вишом силом. Обавештење о раскиду мора бити сачињено у писаној форми и без одлагања 

достављено другој страни. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране. Неиспуњење обавезе постоји: кад уговорна обавеза није испуњена, кад је делимично 

испуњена, као и кад је испуњена али не онако како је то уговором предвиђено. 

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну, 

обавештењем у писаној форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским путем 

(имејл). 

 

ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 15. 

Свака уговорна страна може отказати уговор. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана износи 30 дана и тече 

од дана достављања писаног обавештења o отказу и доказа о његовој оправданости. 

Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно објективног и 

доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати 10% 

укупне вредности уговора. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Пружалац услуга је дужан да, без одлагања, писаним путем обавести Корисника о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке током важења уговора и да је 

документује на прописани начин, уз навођење броја уговора под којим је исти заведен код Корисника 

(З. бр.) и број јавне набавке – ЈН 191/2020. 

Члан 17. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се уређују 

облигациони односи, као и други прописи који уређују ову материју. 

 

Члан 18. 

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је 

Привредни суд у Београду. 

 

Члан 19. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 

по 3 (три) примерка. 

 

За Пружаоца услуга  За Корисника 

   

  


