
1 од 10 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА 

СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 – 3937 

Датум: 14.07.2015.год.  
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности услуге израде Студије модела функционисања железничке 

инфраструктуре, ЈН број 52/2015 

 
 

Измена 1. На страни 3/34 конкурсне документације, у одељку 5. Контакт 

служба, стоји:  

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 

- е-mail: nabavke@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 

- е-mail: nabavka@srbrail.rs  

радним даном од 10-14 часова 
 

Измена 2. На страни 4/34 конкурсне документације, у одељку 5. Рок, начин и место 

подношења понуде, стоји: 

Рок за подношење понуда је  16.07.2015. године до 13.30 часова. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за подношење понуда је  24.07.2015. године до 13.30 часова. 
 

Измена 3. На страни 5/34 конкурсне документације, у одељку 7. Време и место 

отварања понуда, стоји: 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 16.07.2015. године најкасније до 14 часова и то 

на адреси наручиоца: „Железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 14 а. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 24.07.2015. године најкасније до 14 часова и то 

на адреси наручиоца: „Железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 14 а. 
 

Измена 4. На страни 14/34 конкурсне документације, у одељку 4) Да располаже 

неопходним финансијским   капацитетом, стоји: 
 

- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник  који води 

пословне књиге по систему простог /двојног књиговодства, доставља: 

- Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране 
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надлежног органа на чијој територији је регстровао обављање делатности 

2012, 2013 и 20154. године; 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник  који води 

пословне књиге по систему простог /двојног књиговодства, доставља: 

- Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране 

надлежног органа на чијој територији је регистровао обављање делатности 

2012, 2013 и 2014. године. 
 

Измена 5. На страни 14/34 конкурсне документације, у одељку 2. НАЧИН НА КОЈИ 

ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, стоји: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.07.2015. године до 13.30 часова. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

24.07.2015. године до 13.30 часова. 
 

Измена 6. На страни 15/34 конкурсне документације, у одељку 2. НАЧИН НА КОЈИ 

ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, стоји: 

 

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), 

за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014).  или за 

предузетника Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 

делатности; 

 Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац; 

 Бланко соло меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним 

меничним овлашћењем - писмом, са назначеним износом од 5% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а; копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу - писму.  
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), 

за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014).  или за 

предузетника Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 

делатности; 

 Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац. 
 

Измена 7. На страни 18/34 конкурсне документације, у одељку О ВРСТИ, 

САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, стоји: 
 

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави на име 

гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана од 
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уговореног рока за коначно извршење посла. Такође је потребно доставити и копију 

депо картона лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која 

представља доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије. 
 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,  

 понуђач доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим  

 роком важења. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

 Буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Брише се 
 

Измена 8. На страни 22/34 конкурсне документације, у одељку ОБРАЗАЦ ЗА 

ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, стоји 

 

Р.бр Документација Заокружити 

1 
Образац А - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона  и 

упутство како се доказује испуњеност услова 
да не 

2 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава услове из члана 

75. и 76. Закона о јавним набавкама       

да не 

3 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу да подизвођач испуњава услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама  

да не 

4  VI Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде  да не 

5 VII Попуњен, печатом оверен и потписан  Модел уговора да не 

6 
 VIII Попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања 

понуде ( могу да попуне понуђачи) 
да не 

7  IX Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној понуди  да не 

8 

Фотокопија потврде инжењерске коморе Србије за саобраћајног инжењера 

(лиценца шифра 370), потврда да је измирио обавезе према комори у текућој 

години и потврда да му одлуком суда части није одузета лиценца и да се против 

њега не води поступак 

да не 

9 

Оверена потврда одговорног лица понуђача која садржи назив пројекта/студије, 

име наручиоца, време завршетка са именима учесника из које се види да је 

наведени стручњак учествовао у изради наведеног пројекта 
да не 

10 За стручњаке CV потписан и оверен од стране одговорног лица понуђач да не 

11 Референц листа (списак) извршених услуга да не 

12 
Рачун или фактура о куповини персоналног рачунара или оверена пописна 

листа основних средстава на дан 31.12.2014. године 
да не 

13 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014).  или за предузетника 

Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности 

да не 

14 

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац 
да не 

15 
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем, 

потврдом банке и депо картоном 
да не 

 
Брише се, тако да сада гласи: 
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Р.бр Документација Заокружити 

1 
Образац А - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона  и упутство како се доказује испуњеност услова 
да не 

2 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама       

да не 

3 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да подизвођач 

испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  

да не 

4  VI Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде  да не 

5 VII Попуњен, печатом оверен и потписан  Модел уговора да не 

6 
 VIII Попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови 

припремања понуде ( могу да попуне понуђачи) 
да не 

7 
 IX Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној 

понуди  
да не 

8 

Фотокопија потврде инжењерске коморе Србије за саобраћајног 

инжењера (лиценца шифра 370), потврда да је измирио обавезе према 

комори у текућој години и потврда да му одлуком суда части није 

одузета лиценца и да се против њега не води поступак 

да не 

9 

Оверена потврда одговорног лица понуђача која садржи назив 

пројекта/студије, име наручиоца, време завршетка са именима учесника 

из које се види да је наведени стручњак учествовао у изради наведеног 

пројекта 

да не 

10 За стручњаке CV потписан и оверен од стране одговорног лица понуђач да не 

11 Референц листа (списак) извршених услуга да не 

12 
Рачун или фактура о куповини персоналног рачунара или оверена 

пописна листа основних средстава на дан 31.12.2014. године 
да не 

13 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), 

за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014).  или за 

предузетника Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 

делатности 

да не 

14 

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Оделење за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац 

да не 
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Измена 9. На страни 28-31/34 конкурсне документације, у одељку VII МОДЕЛ 

УГОВОРА, стоји:  

VII МОДЕЛ УГОВОРА  
Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 

Немањина 6; ПИБ:103859991; матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-09; 

назив банке: Комерцијална банка а.д., које заступа Генерални директор Мирослав 

Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

кога заступа________________________________________ ( у даљем тексту: 

Пружалац услуге), 
 

закључују 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ МОДЕЛА 

ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором утврђују се права и обавезе Наручиоца и Пружаоца услуге по основу 

пружања услуга израде Студије модела функционисања железничке инфраструктуре, 

у свему према усвојеној Понуди бр. ___________ од _______.2014. године, која је 

саставни део овог Уговора. 
 

Пружалац услуге ће  услугу из става 1. овог члана извршити са номинованим 

подизвођачима, и то: 

 - ___________________________ 
Вредност уговора  

Члан 2. 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи_____________________ динара 

(словима:________________________________________________________________) 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи_____________________ динара 

(словима:________________________________________________________________) 
 

Цене 

Члан 3. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације овог уговора.  

Услови плаћања 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактура за извршену услугу, на текући 

рачун Пружаоца услуге _________________________ са матичним бројем 

______________________. 
 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна.  
 

Рок извршења услуге 

Члан 5. 

Пружалац услуге ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у року од ____дана од 

дана закључења уговора. 
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Обавезе Пружаоца услуге 

Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора уради стручно, 

квалитетно, у свему према Пројектном задатку. 
 

Члан 7. 

Обавезује се Пружалац услуге да Наручиоцу преда Студију у десет (10) штампаних 

примерака и пет (5) примерака на CD-у . 
 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да на позив Наручиоца презентира Студију, исту 

образложи и брани, односно поступи по примедбама Наручиоца. 
 

Гаранције за добро извршење посла и  додатно испуњење уговорних обавеза 

Члан 9. 

Пружалац услуге се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције 

за добро извршење посла, Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем на 10% уговорене вредности и роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 
 

Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за 

потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије.  
 

  У случају продужења рока из члана 5. Пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу  

  достави ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком  

  важења. 
 

Пружалац услуге ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне 

набавке није истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, приликом 

потписивања уговора, на име гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза, 

доставити Наручиоцу бланко соло меницу на 15% уговорене вредности без ПДВ-а и 

роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла у 

целости. 
 

Уговорна казна 

Члан 10. 

Ако Пружалац услуге закасни да изврши услугу у уговореном року у дужан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) 

дневно на  вредност извршене испоруке са закашњењем, с тим да укупна казна не 

може бити већа од 5 % од укупне вредности. 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати. 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине уговор или врши услугу на начин који 

битно одступа од уговорних одредби, Наручилац има право да депоновани 

инструмент обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 9. уговора, поднесе на 

наплату. 
 

Раскид уговора 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не 

испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на 

накнаду причињене штете. 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача 

писменим путем. 
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Виша сила 

Члан 12. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 

уговору, уколико је она последица више силе. 
 

Под околностима више силе подразумевају се околности које  су настале после 

закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 

уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 

државних органа од утицаја на извршење обавеза.  
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или фахом да 

обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступању 

околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се  

позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења. 
 

За време  трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције 

због неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана 

продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом 

трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица 

тих околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) 

месеца свака од уговорних страна  задржава право да раскине уговор.  
 

 Остале одредбе 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора 

решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан 

Привредни суд у Београду. 
   
   Завршне одредбе  

Члан 15 

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим 

односима. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се 

издавањем бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 9. овог 

уговора.  

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених 

страна припада по 3 (три) примерка. 

     
       за Пружаоца услуге                                                        за Наручиоца 

                                                                                  по Решењу о преносу овлашћења  

                                                                             број 300/2015-167 од 12.02.2015. године 

                                                                                    Помоћник Генералног директора                   

                                                                                                 за економске послове    

    ___________________                                                   ________________________ 

 Звездан Павићевић, дипл. ек.  
 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

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 рефренце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 
Брише се, тако да сада гласи: 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  
Железнице Србије“ акционарско друштво,  са седиштем у Београду, улица 

Немањина 6; ПИБ:103859991; матични број: 20038284; број рачуна: 205-147531-09; 

назив банке: Комерцијална банка а.д., које заступа Генерални директор Мирослав 

Стојчић, дипл. инж. саоб. (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

кога заступа________________________________________ (у даљем тексту: Пружалац 

услуге), 
 

закључују 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ МОДЕЛА 

ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором утврђују се права и обавезе Наручиоца и Пружаоца услуге по основу 

пружања услуга израде Студије модела функционисања железничке инфраструктуре, 

у свему према усвојеној Понуди бр. ___________ од _______.2015. године, која је 

саставни део овог Уговора. 
 

Пружалац услуге ће  услугу из става 1. овог члана извршити са номинованим 

подизвођачима, и то: 

 - ___________________________ 
Вредност уговора  

Члан 2. 

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи_____________________ динара 

(словима:________________________________________________________________) 

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи_____________________ динара 

(словима:________________________________________________________________) 
 

Цене 

Члан 3. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације овог уговора.  

Услови плаћања 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактура за извршену услугу, на текући 

рачун Пружаоца услуге _________________________ са матичним бројем 

______________________. 

 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна.  
 

Рок извршења услуге 

Члан 5. 

Пружалац услуге ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у року од ____дана од 

дана закључења уговора. 
 

Обавезе Пружаоца услуге 

Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора уради стручно, 

квалитетно, у свему према Пројектном задатку. 
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Члан 7. 

Обавезује се Пружалац услуге да Наручиоцу преда Студију у десет (10) штампаних 

примерака и пет (5) примерака на CD-у . 
 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да на позив Наручиоца презентира Студију, исту 

образложи и брани, односно поступи по примедбама Наручиоца. 
 

 

Уговорна казна 

Члан 9. 

Ако Пружалац услуге закасни да изврши услугу у уговореном року у дужан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) 

дневно на  вредност извршене испоруке са закашњењем, с тим да укупна казна не 

може бити већа од 5 % од укупне вредности. 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати. 
 

Раскид уговора 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно. 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не 

испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на 

накнаду причињене штете. 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача 

писменим путем. 
 

Виша сила 

Члан 11. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 

уговору, уколико је она последица више силе. 
 

Под околностима више силе подразумевају се околности које  су настале после 

закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље 

уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти 

државних органа од утицаја на извршење обавеза.  
 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или фахом да 

обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступању 

околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се  

позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења. 
 

За време  трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције 

због неизвршења уговорних обавеза. Наступањем околности из овог члана 

продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом 

трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица 

тих околности. Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) 

месеца свака од уговорних страна  задржава право да раскине уговор.  
 

 Остале одредбе 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора 

решавају споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан 

Привредни суд у Београду. 
   
   Завршне одредбе  

Члан 14 

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим 

односима.  

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених 

страна припада по 3 (три) примерка. 

 

 
     
       за Пружаоца услуге                                                        за Наручиоца 

                                                                                 по Решењу о преносу овлашћења  

                                                                             број 300/2015-167 од 12.02.2015. године 

                                                                                    Помоћник Генералног директора                   

                                                                                                 за економске послове    

    ___________________                                                   ________________________ 

 Звездан Павићевић, дипл. ек.  
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 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 рефренце, односно исправу о реализованом 

средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                            

                                                                                                   Зоран Кесић, председник  


