
 

 

                                   
                          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор за материјално финансијске послове    
                          07 број 404-ЈН-286/17             
                Датум: 08.11.2017. године 
                                Б е о г р а д 
 
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:  
ДЕТЕКТОР ЕКСПЛОЗИВА И НАРКОТИКА ЗА УПРАВУ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ЈН - 

286/17 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15“), достављамо Вам измену и допуну конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке 
добара: Детектор експлозива и наркотика за Управу граничне полиције, ЈН  број 286/17. 

 

 У прилогу 5 конкурсне документације-Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 
14 и 15, СТОЈИ: 

„12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих 
обавеза у поступку јавне набавке 

 Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, достави бланко соло меницу, која представља 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Меница за добро извршење посла, мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног понуђача. 

Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза извршиоца услуга, након 
чега се враћа истом.                                                                                

Вредност  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 
одговара висини од 10% од од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.“ 
а треба да СТОЈИ: 

„12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих 
обавеза у поступку јавне набавке 

 Средство обезбеђења за повраћај авансног плађања 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да најкасније у року од 10 (десет) 

дана од дана потписивања уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског обезбеђења 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за  повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом.   

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора да траје све до  коначне испоруке 
целокупне количине предметних добара. 

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу предметну банкарску гаранцију у 
уговореном року,  уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право  да потпише 
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива и платива на први позив, без приговора и не 
сме садржавати никакве услове за Наручиоца. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла 
Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, достави бланко соло меницу, која представља 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 



 

 

Меница за добро извршење посла, мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног понуђача. 

Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза извршиоца услуга, након 
чега се враћа истом.                                                                                

Вредност  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 
одговара висини од 10% од од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.“ 

 

 У прилогу 6 конкурсне документације - Образац понуде, на страни 23 ДОДАЈЕ СЕ: 
„Напомена: Добављач након закључења Уговора издаје профактуру са урачунатим ПДВ-ом. На 

основу профактуре Добављача, Наручилац ће спровести поступак за ослобађање плаћања пореза на 
додату вредност у складу са чланом 28. Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ-а, са правом на одбитак претходног пореза а на основу Меморандуму о разумевању 
између Савезне Републике Чешке и Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Након 
добијања ослобођења плаћања пореза на додату вредност, Наручилац ће Добављачу проследити упутство 
за издавање фактуре без обрачунатог ПДВ-а“. 

 

 У прилогу 6 конкурсне документације - Образац понуде, на страни 24 СТОЈИ: 
„РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 дана по извршеној испоруци добара и пријему 

појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 
4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. 119/12)“ 
а треба да СТОЈИ: 

„НАЧИН ПЛАЋАЊА: 100 % авансно у року од 10 дана од дана достављања авансног рачуна, 
банкарске гаранције за повраћај траженог аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла“ 

 

 У прилогу 7 конкурсне документације - Модел уговора, на страни 26, у члану 4 уговора, 
СТОЈИ: 

„Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора, а 
плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________, и то на рачун Добављача број 
___________________ код ____________________ банке. 

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од 45 дана по извршеној испоруци 
добара и пријему појединачне фактуре, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема“ 
 
а треба да СТОЈИ: 

  „ Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора, а 
плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________, и то на рачун Добављача број 
___________________ код ____________________ банке. 

Уговорне стране су се сагласиле да ће Наручилац, Добављачу на име аванса за испоруку 
предметних добара исплатити износ од ____________________ динара без обрачунатог  пореза на 
додату вредност односно ___________________  динара са обрачунатим порезом на додату вредност, у 
оквирном року од 10 дана, а по достави средства обезбеђења  за повраћај авансног плаћања и доброг 
извршења посла као и авансног рачуна“.  

 

 У прилогу 7 конкурсне документације - Модел уговора, на страни 26, у члану 6 - Средство 
финансијског обезбеђена, СТОЈИ: 

   „ Бланко соло меница без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за 
добро извршење посла, Добављач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно 
најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора. 

  Меница за добро извршење посла, мора да важи  још 30 (тридесет) дана од дана истека рока 
за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

   Вредност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу 
који одговара висини од 10% од од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату 
вредност“ 
а треба да СТОЈИ: 



 

 

„ Средство обезбеђења за повраћај авансног плађања 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да најкасније у року од 10 (десет) 

дана од дана потписивања уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског обезбеђења 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за  повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом.   

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора да траје све до  коначне испоруке 
целокупне количине предметних добара. 

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу предметну банкарску гаранцију у 
уговореном року,  уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право  да потпише 
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива и платива на први позив, без приговора и не 
сме садржавати никакве услове за Наручиоца. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла 
Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, достави бланко соло меницу, која представља 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Меница за добро извршење посла, мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног понуђача. 

Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза извршиоца услуга, након 
чега се враћа истом.                                                                                

Вредност  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 
одговара висини од 10% од од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.“ 

 
 

 ДОДАЈЕ СЕ страна 34 конкурсне документације, поглавље 12: 
 „XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА“ 
 
 Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у 
складу са уговором доставити Наручиоцу:  
 

1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом, која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на 
први позив наплатива, са роком важности 60 дана дужим од рока извршења укупно 
уговорене обавезе, издата у корист Наручиоца под условима утврђеним конкурсном 
докумантацијом 

2. Ово средство финансијског обезбеђењa достављамо уколико будемо изабрани по јавној 
набавци број 286/16 

3. Уз предметну изјаву достављамо  оригинaлна писма o нaмeрaмa бaнкe зa издaвaњe 
нeoпoзиве и бeзуслoвне бaнкaрске гaрaнциjе зa повраћај авансног плаћања, као и 
банкарске гаранције за добро извршење посла,  плaтивe нa први пoзив бeз пригoвoрa у 
висини траженог аванса са ПДВ-ом.  
 

   Ако понуђач поднесе гаранцију иностране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг АА. 
 
Место и датум                             Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2017. године                   ____________________________ 

     (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

НАПОМЕНЕ: 
  



 

 

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке 
понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом није 
дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3.Изјаву потписати и оверити печатом понуђача. Није дозвољено мењати/условљавати 
наводеиз изјаве. У супротном, понуда је неприхватљa“. 
 
 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације које је потребно 
доставити уз понуду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ   
 

Детектор експлозива и наркотика за Управу граничне полиције, ЈН број 286/17 
 

 Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неприхватљивоми неће бити 
узета у разматрање. 

 
 Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. 

Уколико из објективних разлога, које ће бити у обавези да образложи, дође до измене 
произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност Наручиоца, с тим да 
квалитет добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 

 Напомена: Наручилац задржава право да одступи +/- 10 % од оквирних количина 
наведених у спецификацији. 

Наручилац задржава право да по потреби промени наведене оквирне количине тражених добара, 
с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу 
бити више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему 
таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени 
количина. 

 
Напомена: Новчана средства добијена из донације неће служити за плаћање пореза, такси, 
царина и осталих дажбина. Новчана помоћ ослобађа се плаћања пореза на додату вредност, на 
основу члана 24 Закона о порезу на додату  вредност. 
Добављач након закључења Уговора издаје профактуру са урачунатим ПДВ-ом. На основу 

профактуре Добављача, Наручилац ће спровести поступак за ослобађање плаћања пореза на додату 
вредност у складу са чланом 28. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код 
ПДВ-а, са правом на одбитак претходног пореза, а на основу Меморандуму о разумевању између Савезне 
Републике Чешке и Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Након добијања ослобођења 
плаћања пореза на додату вредност, Наручилац ће Добављачу проследити упутство за издавање фактуре 
без обрачунатог ПДВ-а“ 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 

 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________) и 
 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________) 
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 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена; 

 ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне 
набавке; 

 ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  
потписивања или важи до финансијске реализације, у зависности који услов пре наступи. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 

 ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена је фиксна у динарима до окончања уговора; 

 НАЧИН ПЛАЋАЊА: 100 % авансно у року од 10 дана од дана достављања авансног 
рачуна, банкарске гаранције за повраћај траженог аванса и банкарске гаранције за добро 
извршење посла  

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада     
     Јовановића 7, Београд; 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: У целости, у року од _______ дана од дана закључења 
уговора (рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. Уколико 
понуђач понуди рок испоруке дужи од 60 дана, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће 
бити узета у разматрање); 

 ГАРАНЦИЈА: У трајању од __________месеци од дана испоруке добара (минимум  36 
месеци од дана испоруке добара); 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Минимум 90 дана од дана отварања понуде. 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 
данаод дана отварања понуде).  

 
 

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико 
дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 

        
 
 Место и датум               Понуђач 
     
_________, ___. ___. 2017. год.                                      ____________________________ 
                    (потпис и печат овлашћеног лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, Улица 
Кнеза Милоша 103, кога заступа Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора (у даљем 
тексту: Наручилац). 
Матични број: 07008104 
Шифра делатности: 75240 

ПИБ: 100184116 

1. ДОБАВАЉАЧ: " ________________ "  ______________ Ул. ________________ , бр. ____ , које 
заступа директор ______________________ (у даљем тексту: Добављач), 
Матични број: ________________________  
Шифра делатности: ____________________  
ПИБ:  _______________________________  
 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 
 

а) ________________________________________________________________________________  

б) ______________________________________________________________________________ 

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са подизвођачима прецртати „ са 
понуђачима из групе понуђача " и попунити податке. 
 

Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац,  у складу са чланом 32  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу 
јавних набавки, Порталу службеног гласила Р. Србије  и интернет страници Наручиоца дана 31.10.2017. 
године, спровео отворени поступак за јавну набавку добара: Детектор експлозива и наркотика за Управу 
граничне полиције, ЈН број 286/17 (попуњава Наручилац); 
-да је Добављач дана __.__.2017. године, доставио понуду број ________, која у потпуности испуњава захтеве 
Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора (попуњава Наручилац);  
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача ______________  и 
Одлуке о додели Уговора број: _________________________________ 2017.године,изабрао добављача за 
извршење предметне набавке (попуњава Наручилац). 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 1. 

   Предмет овог Уговора је набавка добара: Детектор експлозива и наркотика за Управу граничне 
полиције, за потребе Наручиоца.  

Члан 2. 
Укупна  вредност понуде према оквирним количинама добара из члана 1. овог Уговора износи 

_____________динара без ПДВ-а (попуњава понуђач). 
Укупна  вредност понуде према оквирним количинама добара из члана 1. овог Уговора износи 

_____________динара са ПДВ-ом (попуњава понуђач). 
Укупна вредност Уговора, односно максимални износ плаћања по основу истог је у висини 

процењене вредности набавке и износи ______________ динара без ПДВ-а, односно 
_______________динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 

Наручилац задржава право да одступи +/-10% од оквирних количина наведених у спецификацији.  
  Наручилац задржава право да по потреби промени наведене оквирне количине тражених добара, с тим 
да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу бити  
више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора, при чему таква промена  
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количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 

 
Члан 3. 

  Добављач је дужан да испоручи предметна добра, у свему према конкурсној документацији и 
техничкој спецификацији јавне набавке ЈН број 286/17, коју је спровео Наручилац.  

 
Члан 4. 

   Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора, а плаћање 
ће се вршити у складу са понудом бр.__________, и то на рачун Добављача број ___________________ код 
____________________ банке. 
                Уговорне стране су се сагласиле да ће Наручилац, Добављачу на име аванса за испоруку предметних 
добара исплатити износ од ________________ динара без обрачунатог  пореза на додату вредност односно 
_______________динара са обрачунатим порезом на додату вредност, у оквирном року од 10 дана, а по 
достави средства обезбеђења  за повраћај авансног плаћања и доброг извршења посла као и авансног рачуна.           

 
Члан 5. 

        Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног  потписивања или важи до 
финансијске реализације у зависности који услов пре наступи.  

    Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 
Средство обезбеђења за повраћај авансног плађања 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да најкасније у року од 10 (десет) 

дана од дана потписивања уговора, а свакако пре исплате аванса, као средство финансијског обезбеђења 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за  повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом.   

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора да траје све до  коначне испоруке 
целокупне количине предметних добара. 

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу предметну банкарску гаранцију у 
уговореном року,  уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право  да потпише 
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива и платива на први позив, без приговора и не 
сме садржавати никакве услове за Наручиоца. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла 
Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, достави бланко соло меницу, која представља 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Меница за добро извршење посла, мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 
изабраног понуђача. 

Меница се држи код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза извршиоца услуга, након 
чега се враћа истом.                                                                                

Вредност  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који 
одговара висини од 10% од од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.“ 

 
РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да предметна добра испоручи Наручиоцу у исправном стању, према количини и 

карактеристикама које су утврђене у понуди, у целости, у року од ____ дана од дана закључења Уговора. 
                    Место испоруке: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада Јовановића 7, 

Београд .                                                                  26 



 

 

 
       
 
 

 ГАРАНЦИЈА 
Члан 8. 

Добављач даје гаранцију за испоручена добра у трајању од  ______  месеци од дана испоруке  
   За скривене мане Министарство задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 

 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 9. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа из члана 1. овог Уговора и обавезује 

се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен. 
Квантитативни и квалитативни пријем добара врше записнички представници уговорних страна.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора иста отклонити у року 

не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 
обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач је 
дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши нову испоруку на 
којима је утврђен недостатак. 

ПЕНАЛИ ЗА ДОЦЊУ И УГОВОРНА КАЗНА 
                                                                 Члан 10. 
Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 

Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% 
уговорене вредности овог Уговора. 

Члан 11. 
У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 

достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, 
Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене 
вредности овог Уговора. 

КОМУНИКАЦИЈА 
Члaн  12. 

          Целокупна  комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  Уговора вршиће се преко 
контакт особа, у писаној форми и то електронском поштом,  факсом или редовном поштом. 
 
               Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог Уговора, размене писана обавештења 
која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних телефона, бројевима телефакса и 
електронским адресама контакт особа преко којих се остварује комуникација у вези примене одредби овог 
Уговора.  
     Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте оевентуалној 
промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.  
  

ЗАЛОЖНО ПРАВО 
Члан 13. 

            Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, 
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 
коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА 
Члан 14. 

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност 
података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно 
раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу 
извршења Уговора.       
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Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било 
коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са 
овим Уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора. 
 

ВИША СИЛА 
Члан 15. 

  Уколико после закључења Уговора наступе околности „више силе“ које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за 
време трајања „више силе“.  
  Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 
силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
  Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 
ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 16. 
Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности Уговора под следећим, кумулативно 

постављеним, условима: 
 а) повећање укупне вредности Уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у Уговору, постоје расположива средства на конту 
са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану Наручиоца; 
                или 
 -до повећања/смањења укупне вредности Уговора долази  због  повећања/смањења уговорене 
количине добара .   
 Евентуално повећање укупне вредности Уговора врши се на основу  образложеног захтева лица која су 
задужена за праћење реализације Уговора и потврде финансијске службе o расположивости средстава, а по 
донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући Анекс 
уговора. 

Наведену одредбу Наручилац може применити из објективних разлога, у ситуацији у којој би 
непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних набавки. 
  Уколико се стекну напред наведени услови, Добављач је обавезан да се одазове позиву 
Наручиоца и да потпише Анекс уговора.                                                 
                                                                                    

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 17. 
  Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове, везане за овај Уговор, решавају споразумно. 
У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговара се надлежног Привредног суда у 
Београду.                                  

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА 
Члан 18. 

Саставни делови Уговора су: 
1.  Образац понуде Добављача из Одељка VI број ________од ________2017. године, 
2.  Техничке спецификације из одељка  III  конкурсне документације, 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 
            Наручилац има право на једнострани раскид Уговора при чему отказни рок не може бити краћи од 30 

дана од дана достављања Добављачу писаног обавештења о раскиду уговора. 
          Даном пријема обавештења о раскиду овог Уговора доспевају уговорне обавезе које се односе на 
уговорну казну, као и друге последице у складу са законом. 
 

28 



 

 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20. 

           На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односим и други позитивни прописи. 

 
Члан 21. 

              Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.  
              Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог 
Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 22. 
              Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 
3 (три) примерка Уговора 
        За ДОБАВЉАЧА                                 За НАРУЧИОЦА  
         Д И Р Е К Т О Р                                                                    ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                               начелник Сектора 
__________________________                                 ____________________________________       
                                                                     Жељко Веселиновић 
 
Учесник у заједничкој понуди 
____________________________    
               
           Подизвођач 
_____________________________ 

Напомене: 

 - Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да 
се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.  
 *Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, у складу са чл.82 
Закона о јавним набавкама то може бити основ коришћења негативне референце и одбијања понуде.  
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ 
 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 
 Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у 
складу са уговором доставити Наручиоцу:  
 

1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом, која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на 
први позив наплатива, са роком важности 60 дана дужим од рока извршења укупно 
уговорене обавезе, издата у корист Наручиоца под условима утврђеним конкурсном 
докумантацијом 

2. Ово средство финансијског обезбеђењa достављамо уколико будемо изабрани по јавној 
набавци број 286/16 

3. Уз предметну изјаву достављамо  оригинaлна писма o нaмeрaмa бaнкe зa издaвaњe 
нeoпoзиве и бeзуслoвне бaнкaрске гaрaнциjе зa повраћај авансног плаћања, као и 
банкарске гаранције за добро извршење посла,  плaтивe нa први пoзив бeз пригoвoрa у 
висини траженог аванса са ПДВ-ом.  
 

   Ако понуђач поднесе гаранцију иностране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг АА. 
 
Место и датум                             Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2017. године                   ____________________________ 

     (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

НАПОМЕНЕ: 
  

 1. У случају подношења заједничке понуде, при чему има два или више учесника заједничке 
понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери ову изјаву уколико споразумом није 
дефинисано који понуђач ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
 2. У случају подношења понуде са једним или више подизвођача, подизвођач не мора да 
потписује ову изјаву нити да доставља средство обезбеђења, јер понуђач, односно добављач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 3.Изјаву потписати и оверити печатом понуђача. Није дозвољено мењати/условљавати 
наводеиз изјаве. У супротном, понуда је неприхватљa“. 
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