
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 

Услуга вештачког осемењавањa крава 
 

Закључен између: 

 

1. Агроразвој-ваљевске долине Ваљево, са седиштем у Ваљеву, улица Карађорђева 64, ПИБ: 

109250851, Матични број: 21148890, Број рачуна: 840-915743-36, Назив банке: Управа за трезор, 

коју заступа директор Драгутин Кузмановић, (у даљем тексту: Наручилац), и 

 

2. _________________________________________ , из ___________________ улица 

__________________________ бр. _____ , кога заступа директор   ___________________________ (у 

даљем тексту: извршилац), порески идентификациони број __________________ ; матични број 

_____________ ; текући рачун _________________ код ______________ банке. 

Основ уговора: 

➢ ЈНМВ Број: 0005/2022 

➢ Број и датум одлуке о додели уговора: _______________ (попуњава наручилац) 

➢ Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________ године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

 Овим уговором уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе из Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2022. годину, висину 

и начин исплате и остваривања контроле над извршеним пословима. 

 

Члан 2. 

 Предмет уговора је обављање услуга израде метаболичких профила код говеда, у свему према 

прихваћеној понуди Извршиоца и у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације. 

 Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Извршиоца број __________ од _____________. 

2022. године, структура понуђене цене и техничке спецификације предмета јавне набавке из конкурсне 

документације. 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 Укупна цена услуга израде метаболичких профила код говеда за оквирне процењене 

количине износи ______________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом. 

 У цену (јединичне и укупну) је урачуната цена услуга израде метаболичких профила код говеда, 

цена употребе теренског возила, цена потрошног материјала и други пратећи трошкови које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке. 

 Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 Наручилац ће вршити плаћање у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који 

испоставља Извршилац на основу документа којим је потврђено извршење услуге. 

 Основ за испостављање рачуна је извршена услуга и обострано потписан документ о извршеној 

услузи од стране Извршиоца услуге и власника осемењене краве. Фактурисање ће се вршити до 05-ог у 

текућем месецу за претходни месец. 

 Рачун ће бити достављен Наручиоцу у року који не може бити дужи од 5 дана од дана издавања. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

Члан 5. 

 Извршилац услуге се обавезује да на територији града Ваљева, врши услуга израде 

метаболичких профила код говеда, по налогу наручиоца. 

 Рок вршења услуге je по налогу наручиоца, а најкасније након седам дана од позива. 
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 Место вршења услуге je пољопривредно газдинство регистрованих држалаца животиња (што се 

потврђује потписаном изјавом власника грла да је услуга извршена на обрасцу који ће припремити 

наручилац). 

 

Члан 6. 

 Извршилац је у обавези да сваког првог у месецу сачини пресек укупног броја урађених анализа 

са препорукама  за претходни месец и копије истих достави наручиоцу. 

 Наведена анализа мора да садржи следеће елементе: 

➢ датум и место вршења услуге, 

➢ име, презиме и потпис власника говеда, 

➢ број ушне марке говеда, 

➢ потпис и печат Ветеринарске станице. 

 Извршилац је одговоран за податке из достављене документације из става 1. и 2. и за податке у 

извештају о броју урађених анализа и препорука. Наручилац задржава право да изврши проверу 

података из достављене документације из става 1. и 2. овог члана и података из достављеног извештаја.  

 Уколико се провером утврди да има одступања у односу на податке у достављеној 

документацији и у односу на достављени извештај, наручилац ће захтевати исправку уочених 

недостатака и може умањити рачун за плаћање извршене услуге. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

Члан 7. 

 Уколико Извршилац не изврши све своје уговорне обавезе, односно не изврши их у уговореном 

року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ (промила) укупне уговорене 

цене, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене. 

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

штете. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

 Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то сопствену бланко меницу 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, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и копија захтева за 

регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

 Наручилац ће уновчити меницу дату као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 9. 

 Уговор производи правно дејство од дана закључења, па све до 31.12.2021. године.  Датумом 

закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не 

потпишу истовремено. 

 Важење истог престаје утрошком планираних средстава или реализацијом јавне набавке, којим 

даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог уговора. 

 

Члан 10. 

 Наручилац има право да једнострано откаже уговор у свако доба без отказног рока, ако 

Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писмено 

обавештава Извршиоца. 
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Члан 11. 

 Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за решавање спора биће 

надлежан Привредни суд у Ваљеву. 

 

Члан 12. 

 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, и други законски прописи. 

 

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по три 

примерка. 

 

            НАРУЧИЛАЦ                                                                                              ИЗВРШИЛАЦ 
 


