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Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број:  
Датум:  
 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
УГОВОР 

 о услузи  замене међувратила одривног лежала на мб СПП  XX 
по набавци путем поруџбенице  брoj 24/Н – 05/2017 

 
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: 840-1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа вршилац 
дужности директора Љубиша Михајловић, дипл.инж. ( у даљем тексту: 
Наручилац). 

 и 
 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа.......................................................... (у даљем тексту: Извођач) 

  
Основ уговора: набавка  путем наруџбенице број:  24/Н – 05/2017  
 Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
  

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

14/28 oд 05.априла 2017.године, спровео поступак набавке путем 
наруџбенице за услугу замене међувратила одривног лежаја након хаварије 
на мб СПП XX , набавка  број 24/Н – 05/2017 и да је Извођач доставио 
понуду број ________ дана ________ 2017.  године која је као најповољнија 
изабрана у поступку. 
 



 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је услуга замене међувратила одривног лежаја након хаварије 

на мб СПП XX, све према условима који су садржани у Захтеву за достављање понуде и 
сагласно условима и опису радова наведених у понуди Извођача радова  бр. ___/___, а која 
је саставни део овог уговора. 

 

Р.бр. Опис радова Укупно без ПДВ Укупно са ПДВ 

1. 
Израда кревета за извлачење објекта, 
извлачење објекта и након обављених радова 
спуштање у воду истог. 

  

2. Превлачење објекта на место за рад од Базе 
Апатин до Бродоградилишта.   

3. Боравак објекта на навозу за време радова, 20 
дана.   

4. Демонтажа међувратила, одривног лежаја.   

5. 

Израда новог међувратила од топло ваљаног 
округлог челика ЕН 10060 ЕН 10025-1+2, 
1.0577 С355Ј2, 0 105 дужине 800 мм. 
Фабрички сертификат по ГЛ сyстем 
Цертифицатон 

  

6. Израда нових клинова и пасовање. Ком. 2   

7. Пасовање конуса спојнице на међувратилу. 
Ком.2   

8. 
Контрола и пријем међувратила са монтажом 
прирубнице на стругу. Израда извештаја за 
Управу. 

  

9. Набавка и замена одривног лежаја 
ФАГ 22318, ком 1.   

10. Замена заптивки одривног лежаја, ком 2.   

11. 
Монтажа кућишта одривног лежаја са 
међувратилом, центража према спојници 
редуктора и спојници пропелерског вратила. 
Израда извештаја за Управу. 

  

 
 

 
ОБИМ РАДОВА 

Члан 2. 
 Радови из члана 1. овог уговора, које је Извођач у обавези да изврши, 
обухватају : 



- све радове по ставкама наведене у Захтеву за понуду 
- пробе у раду 
- отклањање евентуалних недостатака у току и након извођења ремонтних 

радова 
- завршну примопредају Наручиоцу.  

 
 Сви наведени радови се врше у складу и по правилима Управе за 
утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као и уз 
надзор и присуство представника Наручиоца и експерата Управе. 
 
 
                                                                     Члан 3. 

Цена уговорених радова у оквиру услуге из члана 1. овог Уговора износи:  
_________ динара 

(словима:_____________________) 
 

                ПДВ износи: 
__________ динара 

(словима:_________) 
 

                Укупна цена услуге из чл. 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
 

________________ динара 
(словима:___________) 

 
Уговорена цена је фиксна и коначна за услугу из члана 1.овог Уговора. 

 
Члан 4. 

Уговорне стране су се споразумеле да Наручилац исплати Извођачу 
уговорену цену са припадајућим ПДВ из члана 3. овог yговора на следећи начин: 

 
- по завршетку радова и по потписивању Записника о извршеној техничкој 

примопредаји пловног објекта и обављеном коначном финансијском 
обрачуну, у року од ___ (словима: _______) дана од пријема рачуна. 

 
Члан 5. 

Извођач се обавезује да ће при потписивању уговора предати Наручиоцу 
средства финансијског обезбеђења и то: 

Бланко соло меницу са меничном изјавом на износ од 10% од укупне цене 
услуге ремонтних радова дате у понуди без ПДВ за откањање грешака у 
гарантном року  коју  Извођач  предаје  Наручиоцу на дан техничке примопредаје 
моторног брода и сачињавања Записника о изведеним радовима са роком важења 
менице до истека уговором дефинисаног гарантног рока од 12 месеци. 

Меница као гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први 
позив без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или 
мањи износ од износа утврђеног у ставу 1.овог члана. 

Бланко соло меница (издата као гаранција) мора пре предаје бити 
регистрована код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, 
бр. 56/2011). 



У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, 
износ и основ издавања. 

Уз гаранцију (бланко соло меницу) Извођач  је дужан да Наручиоцу преда: 
попуњено и оверено менично овлашћење  и оверену копију депо картона. 

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Наручилац ће вратити 
Извођачу по утврђивању чињенице да је уговорена услуга извршена у свему према 
одредбама Уговора које се односе на добро извршење посла. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити. 

 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 
 

Члан 6. 
 Извођач је у обавези да уговорене радове из члана 1. овог Уговора изврши у 
року од _____ (словима: ______) календарских дана од дана потписивања уговора. 
  

Члан 7.  
 Уколико Извођач радова из објективних разлога не може да заврши 
уговорене радове из члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока 
под условом да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, 
одмах по настанку околности због којих се тражи продужење рока и то:  

- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес; 
- временске прилике које утичу на извођење радова, а које су изузетно 

лоше за годишње доба у ком се врши ремонт или за које је проглашено 
ванредно стање; 

- нестанак електричне енергије у бродоградилишту Извођача у времену 
дужем од половине редовног дневног радног времена, а услед 
престанка испоруке од стране надлежне електродистрибуције (осим 
ако је узрок неплаћање рачуна за утрошак електричне енергије); 

- непредвиђени радови након извлачења пловног објекта за које се није 
могло знати у тренутку давања понуде; 

- мере државних органа (проглашење ванредног или ратног стања). 
 

Уколико Извођач радова, из неких разлога, не започне радове на пловном 
објекту у року од 5 (пет) календарских дана од дана потписивања уговра, 
Наручилац има право на раскид уговора. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
 За сваки дан закашњења по истеку уговореног рока (осим из оправданих 
разлога предвиђених чланом 7. овог Уговора), Наручилац може да наплати 
Извођачу уговорну казну у висини од 2,5 (словима: дваипо)‰ вредности 
уговорених радова дневно, али тако да укупно утврђена уговорна казна не може 
прекорачити износ од 5 (словима: пет)% вредности уговорених радова. 
 У случају да укупан износ уговорне казне прекорачи износ од 5 (словима: 
пет)% вредности уговорених радова, Наручилац има право на једнострани раскид 
уговора и накнаду штете која настане због неизвршења посла у уговореном року 
(трошкови транспорта и поновног извлачења и спуштањa пловног објекта на 
навоз/пловни док код трећих лица). 



 
 
 ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
 Извођач се обавезује да радове изводи у складу са Изјавом о прихватању 
услова из јавног позива и тендерске документације а нарочито: 

- да уговорене обавезе из члана 1. овог Уговора изврши стручно, 
квалитетно, строго поштујући професионална правила струке и уз 
употребу одговарајућих материјала, а према овереној документацији и 
правилима  Управе 

- да уређаји, опрема, делови и материјали који се набављају и/или уграђују 
буду из нове производње (а не половни, ремонтовани, репарирани и томе 
слично) 

- да у складу са Спецификацијом радова и захтевима Наручиоца уграђује 
искључиво нове материјале, нове делове и нова средства јер  половна, већ 
коришћена или на било који начин прилагођена и неодговарајућа средства 
за уградњу неће бити прихваћена од стране Наручиоца 

- да о свом трошку отклони све штете које настану као последица извођења 
ремонтних радова, укључујући и радове које обављају евентулни 
подизвођачи, и то од тренутка стављања моторног брода на располагање 
до завршетка техничке примопредаје као и да о свом трошку отклони и све 
друге штете, а које нису проузроковане директним дејством Наручиоца 

- да благовремено изврши наручивање опреме, делова и материјала при 
чему се под појмом благовремено подразумева да је наруџбина извршена 
тако да опрема, делови и материјал стигну и буду уграђени на пловни 
објекат у оквиру уговореног рока за извођење ремонтних радова 

- да обезбеди потребан број стручног кадра који ће бити ангажован у складу 
са    динамиком  радова  

- да одреди стручно лице које ће бити задужено за контакт са 
представником Наручиоца који врши надзор и томе писмено обавести 
Наручиоца,   

-  да у току редовног радног времена обезбеди слободан приступ 
представнику   Наручиоца, који врши надзор, на места и у све просторије у 
којима се врши ремонт пловног објекта и његових елемената, при чему 
представник Наручиоца нема право да омета нормално одвијање послова, 
али има  право да ставља писане примедбе 

- да при обављању радова користи средства заштите на раду, а према 
прописима који уређују безбедност и здравље на раду. 

- да изврши именовање чланова комисије која ће извршити техничку 
предају пловног објекта по извршеним уговореним радовима на ремонту и 
сачинити Записник о техничкој примопредаји извршених радова и 
Коначан финансијски обрачун са комисијом Наручиоца 

- да за извршене радове гарантује квалитет у року од ____ (словима: _____) 
месеци,   рачунајући од дана техничке примопредаје пловног објекта. 

- да за време трајања гарантног рока, који почиње да тече од дана извршене 
техничке примопредаје пловног објекта, о свом трошку отклони све 
недостатке који су последица пропуста у раду Извођача или недостатака 
уграђеног материјала. Рок за отклањање недостатака, који су предмет 



оправдане рекламације, је 15  (словима: петнаест) дана од дана пријема 
Захтева Наручиоца радова за отклањање насталог недостатка. 

 
ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 10. 
 Наручилац се обавезује: 

- да благовремено Извођачу учини доступном сву потребну документацију,        
- да изврши именовање надзорног органа који ће вршити стручни надзор 

над извођењем уговорених радова на ремонту пловног објекта и о томе ће 
писаним путем обавестити Извођача; 

- да изврши именовање чланова комисије која ће извршити технички пријем 
пловног објекта по извршеним уговореним радовима на ремонту и 
сачинити Записник о техничкој примопредаји извршених радова и 
Коначан финансијски обрачун. 

 
НАДЗОР И КОНТРОЛА 

 
Члан 11. 

 Стални надзор и контролу над извршењем уговорених обавеза Извођача 
врши стручно-техничка контрола Извођача, лица која именује Наручилац и 
експерти Управе. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 12. 

 Овај Уговор може се раскинути из разлога немогућности извршења 
уговорених радова у уговореном року из члана 6. овог Уговора, а што сагласно 
констатују Наручилац и Извођач, или се једнострано може раскинути од стране 
Наручиоца из разлога предвиђеног чланом 8. став 2. и чланом 7. став 2. овог 
Уговора. 
 Овај уговор се може раскинути и из разлога непоштовања услова и захтева 
утврђених тендерском документацијом, односно прихваћеном понудом, при чему 
раскид уговора сачињава уговорна страна која улаже приговор. 
  
 
ПРИМОПРЕДАЈА 
 

Члан 13. 
 Примопредају извршених уговорених радова из члана 1. овог Уговора ће 
извршити комисије Наручиоца и Извођача радова о чему ће сачинити Записник о  
техничкој примопредаји извршених радова и Коначни финансијски обрачун радова 
који су предмет овог Уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 Све измене овог Уговора могу се вршити само уз писану сагласност 
уговорних страна. 



 Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају 
договорно, преко својих представника, а уколико то није могуће, за решавање спора 
биће надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
 Овај Уговор ступа на снагу када га у истоветном тексту потпишу обе 
уговорне стране. 

Члан 16. 
 Уговор је сачињен у 8 (осам) примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 4 (четири) примерка. 
 

 
 
          
 
           ЗА НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА   ИЗВОЂАЧА         

        В.д.директора                                                                       Директор 
 
 
  ________________________                                 _________________________         

           Љубиша Михајловић                                         
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


