
 
 
Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 

Београд, Француска 9 

Број:  
Датум:  
 

 
УГОВОР 

o набавци филтера 
по спроведеном поступку јавне набавке путем наруџбенице  бр 21/Н – 05/2016 

 
Закључен између: 
 

1. Република Србија, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ-Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  
матични број 17855212, шифра делатности 8411, рачун извршења републичког 
буџета број: 840-1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа вршилац дужности 
в.д.директора Љубиша Михајловић, дипл.инж. ( у даљем тексту Купац). 

 и 
 

2. ______________________________________________, ПИБ: ______________, 
матични број: _______________________, број рачуна: _____________________, 
кога заступа _________________________ (у даљем тексту: Продавац) 

  
Основ уговора:ЈН Број:  21/Н - 05/2016 
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ________________2016.године 
  

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је Купац, на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, («Службени 
гласник РС» број 124/12, 14/15, 68/15), спровео поступак јавне набавке путем 
поруџбенице за набавку добара, односно филтера за моторно уље, ваздух и гориво 
за погонске моторе на пловним уређајима Дирекције на основу Одлуке директора 
број 14/32  од  02.јуна 2016. године 



- да је Продавац доставио понуду број ___________ од ________________2016. 
године, која у потпуности одговара спецификацијама из Захтева понуде , налази се у 
прилогу уговора и саставни је део уговора. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је испорука филтера за горива, уља и ваздуха за погонске 
моторе на пловним објектима Дирекције , према условима који су садржани у Захтеву за 
понуду набавке, путем поруђбенице бр. 21/Н - 05/2016, сагласно Обрасцу понуде  
Продавца, број _____________ од ___________ 2016.године, која је код Купца заведена под 
бројем ____________________од __________________ 2016. године и   која је саставни део 
овог уговора. 

 
1. Филтери за мотор MTU 6R 099 TE 61 

 

Назив робе 
каталош
ки број 
филтера  

ком 
Одговарају

ћи 

каталошки 
број 

понуђеног 
еквивалентн

ог  дела 

Произвођач 
дела/земља 
порекла 

 
Јединична 

цена без ПДВ 

Филтер за 
гориво  

MTU  A 
366 180 
08 09 10 

MANN, 
Donaldson, 
Fleetguard, 
Cummins 

 

   

Филтер за 
уље  

МTU  001 
092 03 01 25 

   

Филтер за 
ваздух  

МТU 014 
094 80 02 2 

   

 
 
 
2. Филтери за мотор CAT 3412 DI-TA 

 

 

Назив робе 
каталошк
и број 
филтера  

ком Одговарајућ
и 

каталошки 
број 

понуђеног 
еквивалентно

г  дела

Произвођач 
дела/земља 
порекла 

 
Јединична цена 

без ПДВ 

Филтер за 
моторно уље  

CAT 1R-
0716 10 

 

MANN, 
Donaldson, 
Fleetguard, 
Cummins 

 

   

 
Филтер за 
ваздух  
 
 

CAT 
6L4714 

2 
 
 

   



ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 2. 
            Продавац се обавезује да ће купцу испоручити филтере горива, уља и ваздуха за 
погонскле моторе на пловним објектима Дирекције, дате у Обрасцу понуде за  набавку 
путем поруџбенице број 21/Н-05/2016 из Понуде продавца бр. __________ од 
____________ 2016. године која је код купца заведена под бројем __________  од 
_____________ 2016. године. 
           Продавац се обавезује да ће купцу одједном  испоручити договорене количине робе 
по уговореним јединичним ценама за сваки артикал наведен у понуди, као и оригинал 
каталоге или оверене печатом продавца копије извода страница из каталога са насловном и 
завршном страном важећег каталога из које се јасно види да део одговара оригиналу 
траженог производа. Купац има право на повраћај делимично испоручене робе и да захтева 
од Продавца комплетну испоруку. 
          Продавац се обавезује да уз сваки филтер који није оригиналан филтер произвођача 
наведеног уређаја (мотора и агрегата), приложи и валидну, важећу копију ИСО стандарда 
произвођача филтера из серије 9001, као и да приложи копију стандарда ISO/TS 16949:2002 
и ISO 14001.  
.        Продавац се обавезује да за сваки филтер који није оригиналан филтер приложи на 
оригиналном меморандуму произвођача наведених уређаја оверен потписом, печатом и 
актуелним датумом, доказ о признању произвођача мотора/уређаја да орговарајући филтер 
у свему одговара оригиналу. 
             Продавац се обавезује да уговорену робу из члана 1. овог уговора испоручи франко 
магацин купца у Београду, Макиш, Обреновачки пут број 12, сагласно условима датим у 
Захтеву за понуду, као њен саставни део. 
            У случају да стварно стање испоручене робе из члана 1.овог уговора, по количини и 
квалитету не одговара договореним условима из Захтева за понуду, купац је дужан да 
рекламацију са записником достави продавцу одмах по утврђивању недостатака а 
најкасније у року од 8 (словима: осам) дана по завршеном пријему. 
 У случају из претходног става примењују се одредбе прописа којима се штите права 
потрошача нарочито одредбе које се односе на саобразност робе и поштовање уговорених 
рокова. 
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Укупна цена робе из члана 1. овог уговора, без урачунатог ПДВ износи динара:  
 

______________________ динара 
(словима: ____________________________), 

 
Обрачунати  ПДВ износи: 

______________ динара 
(словима: _________________________________) 

 
Укупна цена робе из члана 1. Овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
 



___________________ динара 
 

(словима: __________________________________) 
 

Члан 4. 
           Продавац и купац су се договорили да купац уговорену цену из члана 3. овог уговора 
исплати продавцу у року од _________ (словима: ____________) дана од дана пријема 
рачуна испостављеног по верификованом извршењу испоруке робе путем Записника 
комисије из члана 5.став 2.овог уговора. 
       Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016.годину 
(Финансијском планом за 2016.годину). 
 
       РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 
Уговорне стране су се споразумеле да продавац испоручи купцу уговорену робу из 

члана 1. овог уговора, у року од ___________(словима: __________)  календарских дана од 
дана потписивања уговора. 

Уговорне стране су се споразумеле да се испорука робе врши пред комисијом коју 
ће формирати Купац о чему ће известити Продавца. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су се споразумеле да у случају непоштовања рокова предвиђених 

за испоруку и плаћање по извршеној испоруци, свака уговорна страна има право на раскид 
уговора и  накнаду штете у складу са законом. 

 
ПЕНАЛИ 
                                                                       Члан 7. 
           За сваки дан закашњења у испоруци робе, купац може да наплати продавцу уговорну 
казну од 5%0 (пет промила) дневно од уговорене вредности из члана 3. овог уговора, и то 
на основу Записника комисије за пријем робе у коме се констатује број дана кашњења  у 
испоруци робе. 
             Уговорна казна из претходног става не може прекорачити износ од 5% уговорене 
цене. 

У случају прекорачења из става 2. овог члана купац има право на једнострани 
раскид уговора. 

Испорука робе у договореном року представља битан елеменат уговора и свако 
кашњење у испоруци које је дуже од 7 (седам) дана представља разлог за раскид уговора и 
накнаду евентуалне штете у складу са законом.  
 
КВАЛИТЕТ РОБЕ 

Члан 8. 
           Продавац гарантује да ће уговорена роба из члана 1. овог Уговора бити нова, 
некоришћена и без икаквих грешака у изради. 
          Продавац гарантује да роба из члана 1. овог уговора  представља одговарајуће 
филтере за дате типове мотора. 



 Продавац гарантује да ће сваки филтер бити спакован у оригиналну амбалжу са 
холограм-налепницом произвођача, валидну деклерацију са јасним подацима о 
произвођачу, земљи порекла, увознику, години производње, типу , врсти, и сл.  

Продавац гарантује да ће понуђени филтери на свом телу имати штампану, 
непроменљиву ознаку на основу које ће се вршити индентификација и пријем.  

Уколико се на роби која је предмет овог уговора, установи било какав недостатак 
због грешке у изради или из разлога наведених у претходном ставу, купац је дужан да 
достави писану рекламацију продавцу. 

Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара квалитету 
или је оштећена током транспора, продавац је у обавези да замени исту у року од 3 дана од 
момента пријаве купца. 

Продавац је у обавези да, у складу са законом, спроведе поступак по свакој 
рекламацији и изврши замену рекламиране робе у најкраћем могућем року. 

У случају да и након извршене рекламације роба не задовољи тражене квалитете, 
купац има право на једнострани раскид уговора, повраћај датог  и накнаду штете у складу 
са законом. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
За све што није предвиђено овим уговором сходно се примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 
Члан 10. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће сва, евентуално спорна питања, решавати 
споразумно, у противном за решење спора надлежан је Привредни  суд у Београду. 

Члан 11. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 
 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3(три) примерка. 
 
 

 
 
         ЗА КУПЦА                                                                                       ЗА ПРОДАВЦА 
    В.Д. ДИРЕКТОРА                                                                           Законски заступник 
 
 
Љубиша Михајловић                                                                                 __________________ 
 

 


