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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

124/2012 И 14/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена 

измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуге складиштења меркантилне пшенице 

и меркантилног кукуруза обликоване по партијама. 

 

I   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА 
ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2 / 2015 
 
 

1. У конкурсној документацији у поглављу IXа „МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 1,2,3, Уговор о 
складиштењу, чувању и обнављању меркантилне пшенице ЈН БР. 2/2015“, на страни број 42/73 у 
члану 21. став 1. речи: ''а ступа на снагу почев од дана истека рока претходног уговора'', бришу се. 

 
2. У конкурсној документацији у поглављу IXб „МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 4 и 5, Уговор о 

складиштењу, чувању и обнављању меркантилног кукруза ЈН БР. 2/2015“ на страни број 58/73 у члану 

20. став 1. речи: ''а ступа на снагу почев од дана истека рока претходног уговора'', бришу се. 

На основу ових измена и допуна утврђен је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ дела IXа „МОДЕЛ УГОВОРА ЗА 
ПАРТИЈЕ број: 1,2,3, Уговор о складиштењу, чувању и обнављању меркантилне пшенице ЈН БР. 
2/2015“ и дела IXб „МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 4 и 5, Уговор о складиштењу, чувању и 
обнављању меркантилног кукруза ЈН БР. 2/2015“.   
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

IXа  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 1,2,3  
 
 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину 
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, 
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Модел уговора понуђач попуњава, оверава и доставља уз понуду. 
Уколико Понуђач доставља понуде  за више партија, модел уговора мора копирати и за сваку партију 
заокружити број на коју се односи и  уписати количину и вредност из своје понуде 
 

УГОВОР О  СКЛАДИШТЕЊУ, ЧУВАЊУ И ОБНАВЉАЊУ  
МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ 

ЈН БР.  2 / 2015 
 
Закључен између 

1. Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар 
Михајла Пупина бр. 25, текући рачун: 840-821131843-12 Примања од продаје роба из робних резерви АП 
Војводине, матични број: 08784922, порески идентификациони број: 103547671, телефон: 021/425-457, 
телефакс: 021/425-456, коју заступа директор Тома Јошанов (у даљем тексту: Дирекција као Наручилац), и 

 
2. ''______________________'' са седиштем у_____________, ул. ________________ број:____, текући 

рачун_________ __________банка, матични број: __________ порески идентификациони број: 
________________, телефон: _________, телефакс:_____________ коју заступа, директор (у даљем тексту:  
Складиштар)  
 
и 

      .......................................................... 
      са седиштем у ...................................., улица ..........................................., ПИБ: ...............       
     ......................., Матични број: ........................................, Број рачуна: ..............................  
     Назив банке:....................................., Телефон: ..............................., Телефакс:................. 
     Кога заступа ......................................, (у даљем тексту:......................................), 
     
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
(попунити уколико Понуђач наступа са групом понуђача) 
 
 
 
 
 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

 
Члан ____. 

 
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                 (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од  
укупно уговорене вредности. 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Наручилац, у складу са Изменама и допунама годишњег програма робних резерви АП Војводине за 

2015. годину од 22.07.2015. године и чланом 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 
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14/2015) и Измењеним планом јавних набавки за 2015. годину од 23.07.2015. године, на основу Одлуке о 
покретању поступка број: 122-404-169/2015-01 од 31.07.2015. године и Позива за достављање понуда, 
спровео отворени поступак обликован по партијама ЈН број 2/2015 

- Да је Понуђач__________________, ___________, ул.___________, доставио Понуду број_____ од 
____.2015. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

- Да Понуда број ____ од ____.2015. године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне 
документације, која се налази у прилогу; 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 
14/2015) и Одлуком о додели уговора број:_________ од ________2015. године, као најприхватљивију 
понуду изабрао понуду понуђача _____________, ______ ул. ___________ 

                  (наведене констатације попуњава Наручилац) 

 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка услуге складиштења, чувања и обнављања меркантилне пшенице.  
Складиштар се обавезује да складишти, чува и обнавља _______ т меркантилне пшенице (укупно понуђена 
количина из Обрасца понуде), власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине, у сопственом силосу. 

 Напомена: Подаци о  количини и вредности меркантилне пшенице су поверљиви и из тог разлога не 
могу бити јавно објављени у моделу уговора. 

Понуђач може преузети поверљиве податке, уз достављање овлашћења потписаног од стране 
овлашћеног лица и овереног печатом понуђача и изјаве о поверљивости података (образац дат у 
конкурсној документацији), на адреси: Дирекција за робне резерве АП Војводине, Булевар Михајла 
Пупина бр. 25, Нови Сад, канцеларија бр.5.  

Члан 3. 
Количина меркантилне пшенице ________________ т одговара усаглашеним књиговодственим евиденцијама 
Дирекције и Складиштара, на дан потписивања овог уговора. 
Складиштар се обавезује да поред количине меркантилне пшенице из става 1. овог члана чува и обнавља и 
количине меркантилне пшенице које накнадно ускладишти по налогу Дирекције, до количине из члана 2. овог 
Уговора о чему ће се закључити посебан анекс уговора. 
Наведену количину меркантилне пшенице власништво Дирекције за робне резерве складиштар попуњава изјавом 
потписаном под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Члан 4. 
Меркантилна пшеница која је предмет овог уговора је зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, 
погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, у свему према прописаном 
квалитету, сагласно одредбама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо 
смрзнутих теста (''Сл. лист СРЈ '' бр. 52/95, ''Сл. лист СЦГ'' бр. 56/2003-др. правилник, и 4/2004-др. правилник и ''Сл. 
гласник РС'' бр. 43/2013-др-правилник), као и општим условима о квалитету утврђеним СРПС-ом Е.Б1.200 и Е.Б1. 
200/I, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13%, укупне примесе 2% од 
чега неорганског порекла макс. 0,25%. 

 
Члан 5. 

Пшеница је у расутом стању, ускладиштена у силосу Складиштара у ________________ (место), ________________  
(улица и број). 
Напомена: копирати овај став уколико се подноси заједничка понуда, за сваког понуђача из групе понуђача. 
Складиштар се обавезује да меркантилну пшеницу која је предмет овог уговора складишти у посебно одвојеним 
сило – ћелијама, са ознаком «роба Дирекције за робне резерве АП Војводине». 

Члан 6. 
Пријем меркантилне пшенице у име Дирекције врши Складиштар. О извршеном пријему сачињава се записник кога 
потписују представник испоручиоца и овлашћено лице Складиштара. 
Складиштар је у обавези да по налогу Дирекције прими меркантилну пшеницу, власништво Дирекције, до количине 
из члана 2. овог Уговора. 
Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги Складиштара. 
Квалитативни пријем се врши на основу докумената о извршеној анализи пшенице-сертификата издатог од стране 
акредитоване контролне куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. 
Складиштар је у обавези да изда пријемну документацију (потврду о ускладиштењу и пријемницу) да је за рачун 
Дирекције примио меркантилну пшеницу на чување и складиштење, у којој ће навести ознаку сило-ћелије у којој је 
смештена и податке о количини и квалитету у складу са сертификатом издатим од стране акредитоване контролне 
куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа.  

 
 

Члан 7. 
Складиштар се обавезује да меркантилну пшеницу, коју је примио на чување за рачун Дирекције, складишти и чува 
у свом силосу у складу са технолошким захтевима за дугорочно чување меркантилне пшенице и да врши 
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обнављање пшенице у роковима и на начин који у потпуности омогућавају очување квалитета пшенице из члана 4. 
овог уговора. 
Складиштар је дужан да писмено обавести Дирекцију о намери обнављања меркантилне пшенице ради добијања 
писмене сагласности, уз обавезу да у сваком моменту има на стању меркантилну пшеницу која одговара 
књиговодственој евиденцији Дирекције. 
Доказ о извршеном обнављању је сертификат о количини и квалитету, издат од стране акредитоване контролне 
куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. 

Члан 8. 
Складиштар је дужан да у процесу складиштења, од пријема до испоруке меркантилне пшенице о свом трошку 
предузме све техничко-технолошке и организационе мере, као и мере заштите ради сузбијања складишних 
штеточина (дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција). Складиштар мора да изврши неведене мере 
како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитака. 
Одговорност Складиштара је потпуна и обухвата све промене у количини и квалитету меркантилне пшенице из 
члана 2., 3. и 4. овог уговора, као и губитак, мањак, квар и друге штете. 

     Члан 9. 
Складиштар се обавезује да ускладиштену меркантилну пшеницу у својим пословним књигама води на 
ванбилансној евиденцији као пшеницу власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине. 

     Члан 10. 
Осигурање меркантилне пшенице од ризика у складишту је обавеза складиштара. 
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеној пшеници, Складиштар је у обавези да у име Дирекције 
пријави и доказује околности и чињенице осигураног случаја. 

     Члан 11. 
Искладиштење и отпрема меркантилне пшенице врши се по изричитом писменом налогу Дирекције. 
Приликом отпреме меркантилне пшенице Складиштар се обавезује да предузме све мере којима се штите интереси 
Дирекције као испоручиоца (благовремена израда уредних исправа о извршеној испоруци и др.). 
У извршавању обавеза из става 1. овог члана Складиштар је обавезан да позове примаоца који је писмено 
овлашћен да присуствује отпреми меркантилне пшенице и да са њим сачини записник о отпреми и преузимању. У 
записник се уносе подаци о називу силоса из којег се врши отпрема, о врсти, количини и квалитету меркантилне 
пшенице која се отпрема. 
Складиштар се код отпреме меркантилне пшенице по налогу Дирекције обавезује и на следеће: 

1. да отпрему започне најкасније у року од три дана од дана пријема налога Дирекције и да је заврши у 
року наведеном у налогу. 

2. да Дирекцији достави отпремна документа у року од три дана од дана завршене отпреме (потврду о 
искладиштењу, магацински излаз-отпремницу, писмено овлашћење лица које је примило робу и сл.). 

У случају да Складиштар задоцни са отпремом меркантилне пшенице из става 4. тачке 1. овог члана, обавезан је да 
плати Дирекцији уговорну казну од 2‰(промила) дневно за сваки дан закашњења, на вредност пшенице 
отпремљене након наведеног рока, рачунато по цени на Продукној берзи у Новом Саду, на дан обрачуна обавезе. 
Отпрема и преузимање меркантилне пшенице по налогу Дирекције врши се у кругу складишта (силоса) 
Складиштара, где се утврђује количина и квалитет. 
Ако у току отпреме и преузимања меркантилне пшенице, између Складиштара и примаоца одређеног у налогу 
Дирекције дође до неслагања у погледу квалитета, узима се заједнички узорак у месту отпреме и предаје на 
анализу акредитованој контролној куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа, које 
одреди Дирекција, с тим да резултат анализе обавезује обе стране, а трошкове сноси она страна која их је 
проузроковала. 

                                                                                          Члан 12. 
Дирекција се обавезује да Складиштару плаћа извршене услуге на основу фактуре, коју Складиштар доставља 
Дирекцији у року од 8 (осам) дана од дана извршене услуге и то: 

1. Накнаду за истовар пшенице из возила и уношење у силос ________ д/т без ПДВ-а, односно ____________ 
д/т са ПДВ-ом на примљену количину. 

Ова накнада обухвата истовар из возила, пријем и вагање, а плаћа се у року од _________(_____________)  дана од 
дана пријема фактуре и документације о обављеном пријему (потврда о ускладиштењу, пријемница и сл.).  

2. Накнаду за складиштење, чување и одржавање количине, квалитета, месечно _________ д/т без ПДВ-а, 
односно ____________ д/т са ПДВ-ом. 

Накнада се обрачунава према стању залиха задњег дана у месецу. Складиштар је у обавези да Дирекцији уз фактуру 
достави и потврду о стању залиха на дан фактурисања. Рок за плаћање је _____ (словима _______________) дана од 
дана пријема фактуре и потврде у Дирекцију. 

У цену накнаде из тачке 2. овог члана, урачунате су све техничко-технолошке мере, као и мере заштите од 
складишних штеточина односно ДДД услуге ( дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција), које је 
Складиштар обавезан да предузме ради очувања квалитета и количине ускладиштене меркантилне пшенице 
власништво Дирекције. 

3. Накнаду за отпрему из силоса по налогу Дирекције ____ д/т без ПДВ-а, односно ____________ д/т са ПДВ-ом 
на испоручену количину. 
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Ова накнада обухвата изношење, утовар у возило и вагање, а плаћа се у року од ____ (словима: _____________)  
дана од дана пријема фактуре и документације о обављеној отпреми (потврда о искладиштењу, отпремница, 
товарни листови, превознице и сл.). 
Дирекција нема обавезу плаћања Складиштару накнада из тачке 1. и 3., уколико се испорука или пријем 
меркантилне пшенице врши на основу правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о 
натуралној размени, зајму, продаји и сл.). 
 
Максимална вредност услуге складиштења меркантилне пшенице за понуђену количину износи ____________ 
динара без ПДВ-а, односно ___________  динара са ПДВ-ом за Партију бр. ___ (укупна вредност из Обрасца 
понуде), 
 

                                                                                         Члан 13. 
Складиштар је у обавези да Дирекцији редовно доставља извештај у којим ћелијама се налази ускладиштена 
меркантилна пшеница власништво Дирекције након сваког померања исте (ДДД услуге дезинсекција-фумигација, 
дератизација и дезинфекција , елевирање, обнављања) као и о предузетим мерама заштите од складишних 
штеточина. 
Као доказ о предузетим мерама заштите од складишних штеточина из члана 8. овог уговора, Складиштар је у 
обавези да Дирекцији достави и примерак потврде о извршеним  ДДД услугама (дезинсекција-фумигација, 
дератизација и дезинфекција) ускладиштене меркантилне пшенице, власништво Дирекције. 
Потврда о извршеним ДДД услугама (дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција) мора бити потписана 
и оверена од стране Складиштара и од стране регистрованог предузећа за ДДД послове, а које има Решење 
(овлашћење) надлежног министарства за обављање послова дезинсекција-фумигација, дератизација и 
дезинфекција. 

                                                                                         Члан 14. 
Дирекција ће одобрити Складиштару кало за ускладиштену меркантилну пшеницу до 0,3% за период чувања од 1 
(једне) године, под условом да Складиштар изврши обнављање пшенице из члана 7. овог уговора и о истом достави 
доказе (обавезан сертификат). 
Дирекција ће Складиштару одобрити растур до 0,3% на испоручену количину меркантилне пшенице у превозна 
средства по налогу Дирекције. 
У случају правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној размени, зајму, продаји 
и сл.), растур приликом испоруке се не признаје. 

 
      Члан 15. 

Обрачун за бољи квалитет се врши ако приликом испоруке по налогу Дирекције Складиштар испоручи пшеницу 
чији је квалитет бољи од квалитета меркантилне пшенице из члана 4. oвог уговора. 
Обрачун на бољи квалитет се ради на бази издатих сертификата о квалитету меркантилне пшенице од стране 
акредитоване контролне куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа, приликом пријема и 
испоруке меркантилне пшенице. 
Коначан обрачун квалитета се обрачунава на терет крањег корисника (купца, зајмопримца и сл.). 
Обрачун за бољи квалитет се може извршити натурално или финансијски према тржишној цени на дан обрачуна.  

     Члан 16. 
Складиштар се обавезује да као средство обезебеђења чувања и одржавања количине, квалитета и испоруке 
меркантилне пшенице за рачун Дирекције, преда истој: 

 Доказ о упису хипотеке у јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП Војводине на 
непокретној имовини која је у власништву Складиштара (силоси, витални објекти и сл.), о којој ће 
се претходно споразумети са Дирекцијом, а у висини _____________ динара са ПДВ-ом 
(напомена: не стављати износ приликом давања понуде), односно у висини тржишне вредности 
ускладиштене меркантилне пшенице у моменту ступања на снагу овог уговора  

 или гаранцију банке, по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије, на 
износ од _________ динара са ПДВ-ом, односно у висини тржишне вредности ускладиштене 
меркантилне пшенице у моменту закључења уговора, и 

 5 (пет) бланко сопствених меница потписаних, оверених и регистрованих  код пословне банке и 
фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране банке, приликом потписивања 
уговора. 

Складиштар се обавезује да доказ о упису хипотеке или гаранцију банке, достави Дирекцији у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог уговора. 
Уколико се у току важења овог уговора промени количина ускладиштене меркантилне пшенице, Складиштар се 
обавезује да у року од 30 дана изврши нови упис хипотеке у  јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП 
Војводине на непокретној имовини која је у власништву Складиштара, односно обезбеди нову гаранцију банке,  а у 
висини тржишне вредности ускладиштене количине. 
У случају да Складиштар не достави доказе о упису хипотеке или гаранцију банке у складу са роковима из овог 
члана овај уговор се раскида, а Складиштар се обавезује да Дирекцији надокнади трошкове прелокације 
меркантилне пшенице, власништво Дирекције. 



 
  

   

 

7 
 

 
Напомена: за ускладиштене количине меркантилне пшенице до 100 т као средство обезбеђења се достављају 
само бланко соло менице (регистроване код пословне банке). 

Члан 17.  
Уколико се контролом стања залиха меркантилне пшенице власништво Дирекције, код Складиштара утврде 
одређене неправилности у чувању и одржавању квалитета, Дирекција ће: 

-престати да признаје накнаду трошкова из члана 12. овог  уговора, а Складиштар се одриче права на 
накнаду ових трошкова, 
-издати налог за премештање меркантилне пшенице о трошку складиштара, ако се оцени да је угрожена 
заштита и очување робних резерви и  
-предузети друге мере предвиђене законом. 

 
             Члан 18. 

 У случају да Складиштар неовлашћено употреби или отуђи пшеницу коју је примио на чување или је не испоручи у 
количини или квалитету из налога Дирекције, поред предузимања мера из члана 17. овог уговора, Дирекција се 
овлашћује да на тржишту купи одговарајућу количину пшенице, одговарајућег квалитета, ради попуне робних 
резерви и наплати трошкове куповине и превоза, реализацијом примљених средстава обезбеђења из члана 16. 
овог уговора, рачунато по цени пшенице на Продуктној берзи у Новом Саду на дан реализације. 
 

                                                                                            Члан 19. 
Складиштар се обавезује да омогући овлашћеним представницима Дирекције или лицима које она овласти, 
несметану контролу документације и меркантилне пшенице коју чува за рачун Дирекције.          
                    

                                                                                            Члан 20. 

Складиштар се обавезује да обавља редован годишњи попис имовине у складишту (као и ванредене пописе на 
писмени захтев Дирекције), према важећим законским прописима и писменом упутству Дирекције. 

                                                                                            Члан 21.                                                
Уговор се закључује  у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Уговор се закључује на период од две године од дана закључења овог уговора. Средства за реализацију овог 
Уговора обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2015. годину (''Службени лист АП Војводине'', бр. 29/2015) и Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП 
Војводине за 2015. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са одобреним кварталним  плановима извршења буџета Аутономне 
Покрајине Војводине. 
За део реализације уговора који се односи на 2016. и 2017. годину, средства ће бити планирана Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. односно 2017. годину. 
У случају једностраног раскида овог уговора од стране Складиштара, исти се обавезује да Дирекцији надокнади 
трошкове прелокације меркантилне пшенице власништво Дирекције. 

             Члан 22.   
Меркантилна пшеница која је предмет овог уговора чини робне резерве АП Војводине на које се у свему примењују 
одредбе Закона о робним резервама ("Сл. гласник РС'', бр. 104/2013) и иста не може да буде предмет залоге нити 
обезбеђења потраживања трећих лица према Складиштару. 
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигациним односима. 
Уговорне стране су сагласне да све измене и допуне Уговора уреде анексима овог Уговора. 

Члан 23. 
Закључењем овог уговора и даном достављања средстава обезбеђења из члана 16. овог уговора, престаје важност 
уговора о ускладиштењу ''СП''_________ од __________, закљученог између уговорних страна.                                       

Члан 24. 
За случај спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 25. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Складиштара и 4 (четири) 
примерка за Дирекцију. 
 
ЗА СКЛАДИШТАРА                                                                                                              ЗА ДИРЕКЦИЈУ 
  
________________                                                                                                      ______________________ 
        
                      ,директор                                                                                               Тома Јошанов, директор 
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 
IXб  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ број: 4 и 5  

 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину 
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, 
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Модел уговора понуђач попуњава, оверава и доставља уз понуду. 
Уколико Понуђач доставља понуде  за више партија, модел уговора мора копирати и за сваку партију 
заокружити број на коју се односи и  уписати количину и вредност из своје понуде. 
 

УГОВОР  О  СКЛАДИШТЕЊУ, ЧУВАЊУ И ОБНАВЉАЊУ  
МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА 

ЈН БР.   2 / 2015 
 
Закључен између 

3. Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар 
Михајла Пупина бр. 25, текући рачун: 840-821131843-12 Примања од продаје роба из робних резерви АП 
Војводине, матични број: 08784922, порески идентификациони број: 103547671, телефон: 021/425-457, 
телефакс: 021/425-456, коју заступа директор Тома Јошанов (у даљем тексту: Дирекција као Наручилац), и 

 
4. ''______________________'' са седиштем у_____________, ул. ________________ број:____, текући 

рачун_________ __________банка, матични број: __________ порески идентификациони број: 
________________, телефон: _________, телефакс:_____________ коју заступа, директор (у даљем тексту:  
Складиштар)  
 
и 

      .......................................................... 
      са седиштем у ...................................., улица ..........................................., ПИБ: ...............       
     ......................., Матични број: ........................................, Број рачуна: ..............................  
     Назив банке:....................................., Телефон: ..............................., Телефакс:................. 
     Кога заступа ......................................, (у даљем тексту:......................................), 
     
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
(попунити уколико Понуђач наступа са групом понуђача) 
 
 
 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

 
Члан ____. 

 
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                 (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од  
укупно уговорене вредности. 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Наручилац, у складу са Изменама и допунама годишњег програма робних резерви АП Војводине за 

2015. годину  од 22.07.2015. године и чланом 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 
и 14/2015), Измењеним планом јавних набавки за 2015. годину од 23.07.2015. године, на основу Одлуке о 
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покретању поступка број: 122-404-169/2015-01 од 31.07.2015. године и Позива за достављање понуда, 
спровео отворени поступак обликован по партијама  ЈН брoj 2/2015; 

- Да је Понуђач__________________, ___________, ул.___________, доставио Понуду број_____ од 
____.2015. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

- Да Понуда број ____ од ____.2015. године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне 
документације, која се налази у прилогу; 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 
14/2015) и Одлуком о додели уговора број:_________ од ________2015. године, као најприхватљивију 
понуду изабрао понуду понуђача _____________, ______ ул. ___________ 

                  (наведене констатације попуњава Наручилац) 

 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка услуге складиштења, чувања и обнављања меркантилног кукуруза.  
Складиштар се обавезује да складишти, чува и обнавља _______ т меркантилног кукуруза (количина из Обрасца 
понуде), власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине, у сопственом силосу. 

 Напомена: Подаци о  количини и вредности меркантилног кукуруза су поверљиви и из тог разлога не могу бити 
јавно објављени у моделу уговора. 

Понуђач може преузети поверљиве податке, уз достављање овлашћења потписаног од стране овлашћеног 
лица и овереног печатом понуђача и изјаве о поверљивости података (образац дат у конкурсној 
документацији), на адреси: Дирекција за робне резерве АП Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, 
канцеларија бр.5.  

 

Члан 3. 
Количина меркантилног кукуруза ________________ т одговара усаглашеним књиговодственим евиденцијама 
Дирекције и Складиштара, на дан потписивања овог уговора. 
Наведену количину меркантилног кукуруза власништво Дирекције за робне резерве складиштар попуњава изјавом 
потписаном под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
Складиштар се обавезује да поред количине меркантилног кукуруза из става 1. овог члана чува и обнавља и 
количине меркантилног кукуруза које накнадно ускладишти по налогу Дирекције, до количине из члана 2. овог 
Уговора о чему ће се закључити посебан анекс уговора. 

Члан 4. 
Меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора је природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова 
плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, до 14% влаге, до 8% ломљених 
зрна, до 2% дефектних зрна, до 2% нагорелих зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5% анорганских. Лом се 
утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5мм, сагласно одредбама стандарда СРПС E.B3.516, а 
према Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (''Сл.лист 
СРЈ'', бр. 52/95 и ''Сл.лист СЦГ'', бр. 56/2003-др. правилник, 4/2004- др.правилник и ''Сл.гласник РС'' бр. 43/2013-др 
правилник) и Правилником о квалитету хране за животиње (''Сл. гласник РС“ бр. 4/2010 и 113/2012 и 27/2014 и 
25/2015). 
 

Члан 5. 
Кукуруз је у расутом стању, ускладиштен у силосу Складиштара у ________________ (место), ________________  
(улица и број). 
Напомена: копирати овај став уколико се подноси заједничка понуда, за сваког понуђача из групе понуђача. 
 
Складиштар се обавезује да меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора складишти у посебно одвојеним 
сило – ћелијама, са ознаком «роба Дирекције за робне резерве АП Војводине». 

Члан 6. 
Пријем меркантилног кукуруза у име Дирекције врши Складиштар. О извршеном пријему сачињава се записник 
кога потписују представник испоручиоца и овлашћено лице Складиштара. 
Складиштар је у обавези да по налогу Дирекције прими меркантилни кукуруз, власништво Дирекције, до количине  
из члана 2. овог Уговора. 
Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги Складиштара. 
Квалитативни пријем се врши на основу докумената о извршеној анализи кукуруза-сертификата издатог од стране 
акредитоване контролне куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. 
Складиштар је у обавези да изда пријемну документацију (потврду о ускладиштењу и пријемницу) да је за рачун 
Дирекције примио меркантилни кукуруз на чување и складиштење, у којој ће навести ознаку сило-ћелије у којој је 
смештен и податке о количини и квалитету у складу са сертификатом издатим од стране акредитоване контролне 
куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. 
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Члан 7. 
Складиштар се обавезује да меркантилни кукуруз, који је примио на чување за рачун Дирекције, складишти и чува у 
свом силосу у складу са технолошким захтевима за дугорочно чување меркантилног кукуруза и врши обнављање 
кукуруза у роковима и на начин који у потпуности омогућавају очување  квалитета кукуруза из члана 4. овог уговора. 
Складиштар је дужан да писмено обавести Дирекцију о намери обнављања меркантилног кукуруза ради добијања 
писмене сагласности, уз обавезу да у сваком моменту има на стању меркантилног кукуруза који одговара 
књиговодственој евиденцији Дирекције. 
Доказ о извршеном обнављању је сертификат о количини и квалитету, издат од стране акредитоване контролне 
куће за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа. 

Члан 8. 
Складиштар је дужан да у процесу складиштења, од пријема до испоруке меркантилног кукуруза о свом трошку 
предузме све техничко-технолошке и организационе мере, као и мере заштите ради сузбијања складишних 
штеточина (дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција). Складиштар мора да изврши неведене мере 
како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитака. 
Одговорност Складиштара је потпуна и обухвата све промене у количини и квалитету меркантилног кукуруза из 
члана 2., 3. и 4. овог уговора, као и губитак, мањак, квар и друге штете. 

Члан 9. 
Складиштар се обавезује да ускладиштени меркантилни кукуруз у својим пословним књигама води на ванбилансној 
евиденцији као кукуруз власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине. 

Члан 10. 
Осигурање меркантилног кукуруза од ризика у складишту је обавеза складиштара. 
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеном кукурузу, Складиштар је у обавези да у име Дирекције 
пријави и доказује околности и чињенице осигураног случаја. 

Члан 11. 
Искладиштење и отпрема меркантилног кукуруза врши се по изричитом писменом налогу Дирекције. 
Приликом отпреме меркантилног кукуруза Складиштар се обавезује да предузме све мере којима се штите 
интереси Дирекције као испоручиоца (благовремена израда уредних исправа о извршеној испоруци и др.). 
У извршавању обавеза из става 1. овог члана Складиштар је обавезан да позове примаоца који је писмено 
овлашћен да присуствује отпреми меркантилног кукуруза и да са њим сачини записник о отпреми и преузимању. У 
записник се уносе подаци о називу силоса из којег се врши отпрема, о врсти, количини и квалитету меркантилног 
кукуруза која се отпрема. 
Складиштар се код отпреме меркантилног кукуруза по налогу Дирекције обавезује и на следеће: 

3. да отпрему започне најкасније у року од три дана од дана пријема налога Дирекције и да је заврши у 
року наведеном у налогу. 

4. да Дирекцији достави отпремна документа у року од три дана од дана завршене отпреме (потврду о 
искладиштењу, магацински излаз-отпремницу, писмено овлашћење лица које је примило робу и сл.). 

У случају да Складиштар задоцни са отпремом меркантилног кукуруза из става 4. тачке 1. овог члана, обавезан је да 
плати Дирекцији уговорну казну од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења, на вредност кукуруза 
отпремљеног након наведеног рока, рачунато по цени на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан обрачуна обавезе. 
Отпрема и преузимање меркантилног кукуруза по налогу Дирекције врши се у кругу складишта (силоса) 
Складиштара, где се утврђује количина и квалитет. 
Ако у току отпреме и преузимања меркантилног кукуруза, између Складиштара и примаоца одређеног у налогу 
Дирекције дође до неслагања у погледу квалитета, узима се заједнички узорак у месту отпреме и предаје на 
анализу акредитованој контролној кући за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа, које 
одреди Дирекција, с тим да резултат анализе обавезује обе стране, а трошкове сноси она страна која их је 
проузроковала. 

                                                                                          Члан 12. 
Дирекција се обавезује да Складиштару плаћа извршене услуге на основу фактуре, коју Складиштар доставља 
Дирекцији у року од 8 (осам) дана од дана извршене услуге и то: 

1. Накнаду за истовар кукуруза из возила и уношење у силос _____ д/т без ПДВ-а, односно ______ д/т са ПДВ-
ом на примљену количину. 

Ова накнада обухвата истовар из возила, пријем и вагање, а плаћа се у року од ______ (словима: _____________) 
дана од дана пријема фактуре и документације о обављеном пријему (потврда о ускладиштењу, пријемница и сл.). 

2. Накнаду за складиштење, чување и одржавање количине и квалитета, месечно _____д/т без ПДВ-а, 
односно ______ д/т са ПДВ-ом. 

Накнада се обрачунава према стању залиха задњег дана у месецу. Складиштар је у обавези да Дирекцији уз фактуру 
достави и потврду о стању залиха на дан фактурисања. Рок за плаћање је ____ (словима: _____________) дана од 
дана пријема фактуре и потврде у Дирекцију. 
У цену накнаде из тачке 2. овог члана, урачунате су све техничко-технолошке мере, као и мере заштите од 
складишних штеточина односно ДДД услуге (дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција), које је 
Складиштар обавезан да предузме ради очувања квалитета и количине ускладиштеног меркантилног кукуруза 
власништво Дирекције. 
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     3. Накнаду за отпрему из силоса по налогу Дирекције _____д/т без ПДВ-а, односно ______ д/т са ПДВ-ом на 
испоручену количину. 
Ова накнада обухвата изношење, утовар у возило и вагање, а плаћа се у року од ______ (словима: _____________) 
дана од дана пријема фактуре и документације о обављеној отпреми (потврда о искладиштењу, отпремница, 
товарни листови, превознице и сл.). 
Дирекција нема обавезу плаћања Складиштару накнада из тачке 1. и 3., уколико се испорука или пријем 
меркантилног кукуруза врши на основу правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о 
натуралној размени, зајму, продаји и сл.). 
 
Максимална вредност уговора услуге складиштења меркантилног кукуруза износи ____________ динара без 
ПДВ-а, односно ___________  динара са ПДВ-ом за Партију бр. ___ (укупна вредност из обрасца Понуде). 
 

Члан 13. 
Складиштар је у обавези да Дирекцији редовно доставља извештај у којим ћелијама се налази ускладиштен 
меркантилни кукуруз власништво Дирекције након сваког померања истог (ДДД услуге- дезинсекција-фумигација, 
дератизација и дезинфекција, елевирање, обнављања) као и о предузетим мерама заштите од складишних 
штеточина. 
Као доказ о предузетим мерама заштите од складишних штеточина из члана 8. овог уговора, Складиштар је у 
обавези да Дирекцији достави и примерак потврде о извршеним  ДДД услугама (дезинсекција-фумигација, 
дератизација и дезинфекција) ускладиштеног меркантилног кукуруза, власништво Дирекције. 
Потврда о извршеним ДДД услугама (дезинсекција-фумигација, дератизација и дезинфекција) мора бити потписана 
и оверена од стране Складиштара и од стране регистрованог предузећа за ДДД послове, а које има Решење 
(овлашћење) надлежног министарства за обављање послова дезинсекција-фумигација, дератизација и 
дезинфекција. 

                                                                                              Члан 14. 
Дирекција ће одобрити Складиштару кало за ускладиштен  меркантилни кукуруз до 0,3% за период чувања од 1 
(једне) године, под условом да Складиштар изврши обнављање кукуруза из члана 7. овог уговора и о истом достави 
доказе (обавезан сертификат). 
Дирекција ће Складиштару одобрити растур до 0,3% на испоручену количину меркантилног кукуруза у превозна 
средства по налогу Дирекције. 
У случају правног посла закљученог између Дирекције и Складиштара (уговор о натуралној размени, зајму, продаји 
и сл.), растур приликом испоруке се не признаје. 
 

                 Члан 15. 
Складиштар се обавезује да као средство обезебеђења чувања и одржавања количине, квалитета и испоруке 
меркантилног кукуруза за рачун Дирекције, преда истој: 

 Доказ о упису хипотеке у јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП Војводине на 
непокретној имовини која је у власништву Складиштара (силоси, витални објекти и сл.) о којој ће 
се претходно споразумети са Дирекцијом, а у висини _____________ динара са ПДВ-ом 
(напомена: не стављати износ приликом давања понуде), односно у висини тржишне вредности 
ускладиштеног меркантилног кукуруза у моменту ступања на снагу овог уговора  

 или гаранцију банке, по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије, на 
износ од _________ динара са ПДВ-ом, односно у висини тржишне вредности ускладиштеног 
меркантилног кукуруза у моменту закључења уговора, и 

 5 (пет) бланко сопствених меница потписаних, оверених и регистрованих  код пословне банке и 
фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране банке, приликом потписивања 
уговора. 

Складиштар се обавезује да доказ о упису хипотеке или гаранцију банке, достави Дирекцији у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог уговора. 
Уколико се у току важења овог уговора промени количина ускладиштеног меркантилног кукуруза, Складиштар се 
обавезује да у року од 30 дана изврши нови упис хипотеке у  јавне књиге у корист Дирекције за робне резерве АП 
Војводине на непокретној имовини која је у власништву Складиштара, односно обезбеди нову гаранцију банке, а у 
висини тржишне вредности ускладиштене количине. 
У случају да Складиштар не достави доказе о упису хипотеке или гаранцију банке у складу са роковима из овог 
члана овај уговор се раскида, а Складиштар се обавезује да Дирекцији надокнади трошкове прелокације 
меркантилног кукуруза, власништво Дирекције. 
 
Напомена: за ускладиштене количине меркантилног кукуруза до 100 т као средство обезбеђења се достављају 
само бланко соло менице (регистроване код пословне банке). 

                                                                                        Члан 16.  
Уколико се контролом стања залиха меркантилног кукуруза власништво Дирекције, код Складиштара утврде 
одређене неправилности у чувању и одржавању квалитета, Дирекција ће: 
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-престати да признаје накнаду трошкова из члана 12. овог  уговора, а Складиштар се одриче права на 
накнаду ових трошкова, 
-издати налог за премештање меркантилног кукуруза о трошку складиштара, ако се оцени да је угрожена 
заштита и очување робних резерви и  
-предузети друге мере предвиђене законом. 
 

Члан 17. 
 У случају да Складиштар неовлашћено употреби или отуђи кукуруз који је примио на чување или га не 

испоручи у количини или квалитету из налога Дирекције, поред предузимања мера из члана 16. овог уговора, 
Дирекција се овлашћује да на тржишту купи одговарајућу количину кукуруза, одговарајућег квалитета, ради попуне 
робних резерви и наплати трошкове куповине и превоза, реализацијом примљених средстава обезбеђења из члана 
15. овог уговора, рачунато по цени кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду на дан реализације. 

 
Члан 18. 

Складиштар се обавезује да омогући овлашћеним представницима Дирекције или лицима које она 
овласти, несметану контролу документације и меркантилног кукуруза који чува за рачун Дирекције. 
 

                                                                                     Члан 19. 

Складиштар се обавезује да обавља редован годишњи попис имовине у складишту (као и ванредене пописе на 
писмени захтев Дирекције), према важећим законским прoписима и писменом упутству Дирекције. 

                                                                                    Члан 20. 
Уговор се закључује  у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Уговор се закључује на период од две године од дана закључења овог уговора. 
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину (''Службени лист АП Војводине'', бр. 29/2015) и Финансијским 
планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2015. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са одобреним кварталним  
плановима извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине. 
За део реализације уговора који се односи на 2016. и 2017. годину, средства ће бити планирана Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. односно 2017. годину. 
У случају једностраног раскида овог уговора од стране Складиштара, исти се обавезује да Дирекцији надокнади 
трошкове прелокације меркантилног кукуруза власништво Дирекције. 

Члан 21.   
Меркантилни кукуруз који је предмет овог уговора чини робне резерве АП Војводине на које се у свему примењују 
одредбе Закона о робним резервама (''Сл. гласник РС'', бр. 104/2013), и исти не може да буде предмет залоге нити 
обезбеђења потраживања трећих лица према Складиштару. 
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигациним односима. 
Уговорне стране су сагласне да све измене и допуне Уговора уреде анексима овог Уговора.                                                                

                                                                                     Члан 22.                                                   
Закључењем овог уговора и даном достављања средстава обезбеђења из члана 15. овог уговора, престаје важност 
уговора о ускладиштењу ''СП''_________ од __________, закљученог између уговорних страна.                                            

                                                                                      Члан 23. 
За случај спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 
                                                                                      Члан 24. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Складиштара и 4 (четири) 
примерка за Дирекцију. 
 
 
   ЗА СКЛАДИШТАРА                                                                                                                ЗА ДИРЕКЦИЈУ 
  
                                                                                                                                                ___________________                                                                                      
______________________ 
                               , директор                                                                                           Тома Јошанов, директор 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим изменама и допунама. 
 
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
објављују се на Порталу јавних набваки и на интернет страници Наручиоца.  
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


