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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 
Закључен између: 
 
1. Градске управе града Панчева 
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4,  
ПИБ:101049012, Матични број: 08331537, 
Број рачуна: 840-104640-03, Управа за трезор, 
коју заступа начелник Милорад Милићевић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач), 
 
__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача) 
 
Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке, бр. XI-13-404-174/2017 
Датум одлуке о додели уговора: _________________ године  
Понуда изабраног понуђача број  ______ од ____________ године 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог Уговора је набавка услуге ангажовања Пољочуварске службе на територији града 

Панчева, у складу са Одлуком о мерама заштите пољопривреног земљишта, пољских путева и канала 
од пољских штета и организовања пољочуварске службе на територији града Панчева („Сл. Лист града 
Панчева“ бр. 21/10, 20/11, 7/13 и 6/14), а на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке – 
Набавка услуге ангажовања Пољочуварске службе, бр. XI-13-404-174/2017, у свему у складу са 
Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача 
број ________ од __________ године, које су саставни део овог Уговора. 
 
 

(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде Добављача) 
 

Члан 2. 
 

 Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, 
изврши услуге из члана 1. овог Уговора. 
 У случају да Добављач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, 
одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио. 
 Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су 
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.  

У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично поверити 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог 
подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са 
подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове -делове  
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понуде____________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
 
 

Члан 3. 
 

 Добављач је дужан да на видном месту у свакој МЗ на територији града Панчева, као и Градској 
управи града Панчева постави обавештење о раду Пољочуварске службе са бројевима телефона 
Пољочувара. 
 Добављач је дужан да изврши информисање грађана о постојању, надлежностима, правима и 
обавезама пољочуварске службе. 
 Добављач је дужан да изврши обуку предвиђену прописима за службе обезбеђења, за све 
извршиоце. 
 Добављач је дужан да поштује обавезе према запосленима који ће бити ангажовани на 
предметним пословима, а који проистичу из важећих прописа  о раду, заштити на раду, запошљавању и 
условима рада специфичним за службе обезбеђења. 
 Добављач је дужан да о извршеној услузи пољочуварске службе, постигнутим резултатима и 
интервенцијама Руководилац Пољочуварске службе месечно до 5-ог у месецу за претходни месец 
поднесе писмени извештај, заједно са фактуром Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој 
Градске управе града Панчева. 
 Добављач је дужан да на крају уговорног периода о извршеној услузи пољочуварске службе, 
постигнутим резултатима, Руководилац Пољочуварске службе у року од 15 дана од окончања 
активности Наручиоцу достави Коначан извештај (финансијски и наративни извештај о реализацији 
активности). 
 Добављач је дужан да приликом исплата зарада запослених поштује најмање минималну цену 
рада дату на основу одлуке Социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије, а 
према Закону о раду. 
 Добављач је дужан да приликом интервенције обезбеди идентификацију парцеле (број кат. 
парцеле и кат. општина) и власника парцеле на којој је уочена повреда било ког прописа која је предмет 
интервенције, на ефикасан начин (путем мобилних локатора-уређаја уз свако возило уз каснију обраду 
тих података на рачунару од стране руководиоца пољочуварске службе, или путем правног лица за 
геодетске радове са којом пољочуварска служба има уговор о сарадњи, или на други погодан начин). 
 Добављач је дужан по потреби Наручиоца заштити механизацију и усеве на пољопривредним 
пољима коришћењем сопствене опреме за технички систем заштите периметра  (детекција и видео 
верификација покрета) које ће Добављач поставити на пољопривредном добру Наручиоца о свом 
трошку. Сет се састоји из централног уређеја, 4 водоотпорне камере са уграђеним инфрацрвеним 
диодама и 4 водоотпорна детектора покрета за спољашњу употребу, односно Добављач је дужан да 
обезбеди функционалност опреме у свим временским условима.  
 Технички систем заштите периметра мора поседовати бежични пренос података, сопствено 
аутономно напајање (нпр. агрегат, акумулатор, соларно напајање и сл.) и пренос података у реалном 
времену (алармни сигнал и видео запис). Обавеза Добављача је да обезбеди сопствене изворе 
напајања електричном енергијом и средства за пренос података на пољопривредним добрима. 
Добављач мора користити системе који видео записе и записе о алармним дојавама чувају ван локације 
где су уграђени, односно морају се чувати код Добављача и достављати Наручиоцу на увид по захтеву 
како би била избегнута могућност саботаже, крађе или оштећења техничких система заштите а самим 
тим и могућег губитка снимљених података. 
 Након престанка уговора Технички систем заштите Наручилац није у обавези да откупи већ 
остаје у власништву Добављача. 
 У току пружања услуге пољочуварске службе Добављач јмора користити систем за електронску 
верификацију присуства службеника обезбеђења у реалном времену којим се одређује учесталост 
патролирања и присутност на местима која су од виталног значаја за Наручиоца. Уређај мора имати 
могућност израде извештаја о обиласцима (дневни, недељни, месечни). Систем морају испуњавати 
минимум следеће: 

- Праћење извештавањa о инцидентима у реалном времену 
- Праћење активности радника обезбеђења у реалном времену 
- Праћење активности патролирања у реалном времену 
- Извештавање о догађајима и активностима у реалном времену 
- Геолоцирање у реалном времену 
- Заштита службеника обезбеђења на изолованим позицијама у реалном времену 
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У случају смањене видљивости и лоших временских услова на терену, Добављач је дужан да користи 
термовизијску камеру која може да региструје неовлашћене радње и угрожавање штићене имовине - 
детекција људи на даљинама до 2 000 м и возила на даљинама до 5 000 метара (објектив 30-100 мм са 
ручним зумом), тако да потпуни мрак, временске непогоде, задимљеност услед пожара или магла не 
могу бити разлог неуочавања неовлашћених радњи усмерених против штићене имовине. Камера мора 
функционисати у свим временским условима (у опсегу од – 20 до + 60 степени Целзијуса,  

 
водоотпорна и отпорна на прашину - степен заштите IP67), бити мобилна и спремна да се 
лако транспортује од позиције до позиције (могућност батеријског напајања, са аутономијом рада већом 
од 4 сата).  
 Због обезбеђивања доказа, камера мора имати могућност меморисања слике и видео записе на 
којима је забележено време и датум снимања. 
 По потреби Наручиоца Добављач је дужан да ангажује два службена пса како би заштитио 
механизацију и усеве. 
 Добављач је дужан да сноси трошкове горива (за све време трајања уговора, 12 месеци, за 
неометан рад пољочуварске службе). 
 Добављач је дужан да  врши све послове побројане и одређене законима који се односе на ову 
област као и Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од 
пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији града Панчева („Сл. лист града 
Панчева“ бр. 21/10, 20/11,7/13 и 6/14) а нарочито :   
- да свакодневно обилази пољопривредно земљиште, ветрозаштитне појасеве, пољске путеве и канале 
на подручју на којем врши дужност пољочувара; 
- да спречава све радње којима се наноси штета на пољопривредним усевима и засадима, на свом 
пољопривредном земљишту, као и на јавним површинама намењеним заштити и побољшању квалитета 
обрадивог земљишта као што су ветрозаштитни појасеви,  пољски путеви и канали; 
- да спречава наношење штете на механизацији на пољопривредним имањима,  
- крађом, ломљењем, кидањем и слично; 
- да проналази починиоце  пољске штете; 
- да уочава бацање смећа ван прописаних места за одлагање и реагује у складу  са Одлуком; 
- да уочава амброзију на јавним и приватним поседима и сачини записник о истим ; 
- да утврђује и бележи идентитет власника, односно корисника пољопривредног земљишта на којем је 
нанета штета; 
- да утврђује идентитет лица која бесправно користе пољопривредно земљиште у државној својини (који 
га обрађују без правног основа) ; 
- да приликом сваке интервенције пољочуварске службе, у којој утврди да се пољопривредно земљиште 
у државној својини обрађује без правног основа направи записник који садржи податке које је утврдио 
пољочувар као и податке добијене од Градске управе а посебно са следећим подацима ( назив 
катастарске општине, број катастарске парцеле, извештај о идентификацији издате од стране правног 
лица које је регистровано за геодетске радове (наводећи културу, класу земљишта, површину) извештај 
о површини катастарске парцеле као и о површини за врсту усева-уколико се на једној парцели  налази 
више врста усева-назив правног лица и седиште односно име и презиме физичког лица и адреса као и 
да ли је предметна катастарска парцела планирана за закуп, да ли је кат. парцела остала слободна и да 
ли је претходних година била предмет закупа и које физичко или правно лице је било у закупу. 
- да за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета утврди ближе обележје радње, податке о 
пољопривредном земљишту на којем је штета учињена, време и место на коме је штета причињена, 
опис причињене штете, идентитет лица затеченог у радњи извршења штете (име, презиме, адреса и 
ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока (уколико их има), изјаве оштећеног лица – власника, односно 
корисника (идентификује власника, корисника пољопривредног земљишта, извршиоца радње и сведоке) 
и о томе сачини записник. 
- да врши и друге послове одређене наведеном Одлуком. 
- да је Пољочувар дужан да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно 
земљиште на којем је штета учињена, и фотографише предмете и објекте и друго што је битно за 
утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене предмете на лицу места;  
- да Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), пољочувар достави руководиоцу 
Пољочуварске службе, у складу са наведеном Одлуком; 
- да је руководилац Пољочуварске службе, на основу примељеног записника са доказима о 
недозвољеној радњи којом је причињена штета, дужан одмах, а у складу са Одлуком, да покрене 
одговарајуће поступке (кривичне, прекршајне и друге поступке), да издаје прекршајне налоге, да 
обавести и достави примерак записника власнику, односно кориснику пољопривредног земљишта коме 
је штета причињена; 
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- да је Руководилац Пољочуварске службе дужан примерак записника са доказом о недозвољеној 
радњи којом је причињена штета доставити и пољопривредном инспектору, ради предузимања мера у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту; 
-да пољочувар предузима проактивне мере заштите у циљу спречавања да се штетни догађај не догоди; 
-да пољочувар предузима реактивне мере заштите у циљу спречавања настанка штетних последица (од 
пожара и других ризика) на пољопривредним земљишту; 
- да пољочувар обавести најближе ватрогасне јединице и руководиоца организационе јединице за 
послове безбедности и заштите града Панчева о избијању пожара и учествује у гашењу и отклањању 
последица пожара; 
- да је пољочувар дужан да сарађује са пољопривредним и ловачким удружењима на територији града 
Панчева, као и са шумарском службом; 
- да пољочувар обавља и друге послова из области заштите од пожара; 
-  да пољочувар врши и друге послове одређене наведеном Одлуком; 
- да пољочувар врши и друге послове по налогу Наручиоца, а у сладу са законом. 

 
 

       
      Члан 3.  
 

Уговорена цена услуге ангажовања Пољочуварске службе за један календарски дан износи 
____________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.  

Укупно уговорена цена услуге ангажовања Пољочуварске службе за 365 календарских дана 
износи ____________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са урачунатим 
ПДВ-ом.  

Уговорене јединичне цене, дате у понуди Добављача (Образац понуде и Образац структуре 
цене) су фиксне и не могу се мењати током трајања овог Уговора. Образац структуре цене чини 
саставни део овог Уговора. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупан износ, већ ће се исти реализовати у складу са 
стварном потребом Наручиоца. 
 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама одлуке о 
буџету града Панчева за 2017. годину. 
 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2018.  годину, реализација уговора ће зависити од 
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018.  годину. У супротном уговор 
престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 
Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години 
(члан 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одерђених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година. 

Цена садржи све трошкове Добављача за реализацију ове јавне набавке. 
 

  
Члан 4. 

 
Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања Уговора Наручиоцу преда  

банкарску гаранцију Пословне банке за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене 
вредности уговора, без урачунатог ПДВ-а, тј. на износ од ___________динара без урачунатог ПДВ-а, са 
роком важности 30 дана дужим од  дана истека рока за коначно извршење предметних услуга, којом 
безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека уговорних 
обавеза из члана 1. овог Уговора. 
 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива са клаузулом "наплатива 
на први позив и без приговора". 
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Члан 5. 
 

Средство обезбеђења из претходног члана овог Уговора ће бити наплативо у случају 
неквалитетног извршења услуге, кашњења у извршењу услуге,  у свему у складу са закљученим 
уговором. 
 Уколико Добављач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће уновчити 
средство обезбеђења поднето од стране Добављача на име доброг извршења посла. 

 
 
 

Члан 6. 
 

 Добављач (Руководилац Пољочуварске службе) је дужан да поднесе писмени Извештај са 
фактуром о извршеној услузи Пољочуварске службе, постигнутим резултатима и интервенцијама, до 5-
ог у месецу, за претходни месец, са тачно назначеним периодом ангажовања и бројем радних дана, 
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева. 
 Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити месечно, у року од 30 дана од дана 
службеног пријема фактуре од стране Добављача, на рачун Добављача број _____________________ 
код ________________ банке.    

 
 

Члан 7. 
 

 Добављач је дужан да предметне услуге из члана 1. овог Уговора врши сваког календарског 
дана за време важење Уговора. 
 Календарски дан подразумева ангажовање лица свим данима у недељи, од понедељка до 
недеље, укључујући и празнике, односно комплетну услугу према Техничкој спецификацији конкурсне 
документације Наручиоца са 28 извршиоца, са урачунатим свим трошковима које Добављач има у 
реализацији набавке по једном радном радну.  
 Добављач је у обавези да достави Наручиоцу Коначан извештај (финансијски и наративни 
извештај о реализацији активности) о извршеној услузи пољочуварске службе и постигнутим 
резултатима,  у року од 15 дана од окончања активности.  
 Пољочувари и руководилац Пољочуварске службе су дужни да врше све послове побројане и  
одређене законима који се односе на област која је предмет овог Уговора, као и Одлуком о мерама 
заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању 
пољочуварске службе на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 21/10, 20/11, 7/13 и 
6/14). 
 Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских 
штета и организовању пољочуварске службе на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 
бр.21/10, 20/11, 7/13 и 6/14), налази се на званичном сајту Града Панчева www.pancevo.rs 
 
 

Члан 8.  
 

Добављач ће предметне услуге вршити на територији града Панчева, и то на следећим 
катастарским општинама: Панчево (Горњи Град и Војловица), Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, 
Иваново, Долово, Јабука, Глогоњ, Качарево и Банатско Ново Село. 

 
 

Члан 9.  
 

  Добављач гарантује за квалитет извршених услуга, које морају бити функционално и 
квалитативно-квантитативно одговарајуће Техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца 
и прихваћеној понуди Добављача. 
 Ако је услуга коју Добављач пружа Наручиоцу неадекватна, односно не одговара некм од 
елемената садржаном у прихваћеној понуди Добављач, Добављач одговара по законским одредбама о 
одговорности за неиспуњење обавеза. 
 У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, 
Добављач је дужан исте отклонити најкасније у року од 24 часа од часа пријема рекламације од стране 
Наручиоца.  
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Члан 10.  
 

 Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, односно  365 календарских 
дана, рачунајући од  дана обостраног потписивања уговора. 

 
             

 
Члан 11. 

 
 Уговорне стране су сагласне да се за праћење утрошка средстава и реализацију Уговора, 
задужују Зоран Грба и Слободан Којић из Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој 
Градске управе града Панчева. 

 
 

Члан 12. 
 

 Уговорне стране су сагласне да у случају неиспуњења или несавесног или делимичног 
испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке. 
 Уколико Добављач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не 
изврши услуге у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену 
казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може 
прећи 5% укупне уговорене вредности. 

 
 

Члан 13. 
 

 Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико Добављач: 
- неквалитетно извршава уговорне обавезе, 
- на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 
- у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене разлоге, 
 Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора из наведених разлога из става 1. овог 
члана, Добављач нема право на накнаду штете. 
 Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем уколико Наручилац не извршава плаћања у складу са овим уговором. 
 
 
 

Члан 14. 
 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 
 

Члан 15. 
 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима Републике Србије. 

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде  могуће, пристају на 
надлежност стварно надлежног суда у Панчеву. 
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Члан 16. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) 

примерака, а Добављач 3 (три) примерка, за своје потребе. 
 
 

   ДОБАВЉАЧ                НАРУЧИЛАЦ 

______________________       ______________________ 
 
 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. 
 
 
 
 
 


