
 

 

 

„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 –5021 

Датум: 23.09.2015. 

 

 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012 

од 29.12.2012.) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку  електронских 

сензора са причврсним прибором, по партијама у отвореном поступку, набавка бр. 

40/2015,  издају  се 

 

Измене и допуне бр. 2  

 

У конкурсној документацији уносе се следеће измене: 

I  

У  поглављу IX Модел уговора за партију 2 , члан 1 - Предмет ;  став 1 ( стр.60), 

ниже наведени текст:  

„Овим уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу 

купопродаје електронских сензора за путне прелазе према спецификацији како 

следи...“ 

 

Мења се и  гласи:  
 

„Овим уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу 

купопродаје електронских сензора са причврсним прибором према спецификацији 

како следи....“ 

 

II  

У  поглављу IX Модел уговора за партију 2 ; члан 2 - цене; став 1(стр.61),ниже 

наведени текст : 

„Уговорене јединичне цене моноблок точкова наведене су у  члану 1. овог Уговора“ 

 

Мења се и  гласи:  

 

„Уговорене јединичне цене електронских сензора за 80m контакт са пратећим 

електронским модулима и причврсним прибором наведене су у  члану 1. овог 

Уговора“ 
   

III  

У  поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, одељак 2. Упутство како се 

доказује испуњеност услова –испуњеност додатних услова (стр.11) , под тачком 2) 

да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом, ниже наведени текст: 



 

....“ Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у претходне 

три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.),ради увида у податке о укупној активи и 

приходима понуђача. Под пословним приходом наручилац сматра приход који је 

уписан у Билансу успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 

205 + 206), а који је у колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће 

бити релевантан код оцењивања понуда у погледу неопходног финансијског 

капацитета. Дакле, ради се о приходима из обављања делатности. То даље значи да 

наручилац неће признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и 

остале приходе (АОП 217).Уколико понуђач није субјект ревизије у складу са 

Законом орачуноводству и ревизији дужан је да достави одговарајући акт-одлуку 

или изјаву у складу са законским  прописима, или Извод из АПР-a“ 

 

Мења се и  гласи: 

 

....“ Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 

претходне  три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.),ради увида у податке о 

укупној активи и приходима понуђача.  

Уколико понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и 

ревизији дужан је да достави одговарајући акт- одлуку или изјаву у складу са 

законским  прописима), или Извод из АПР-a“ 

 

IV   

У  Позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији у поглављу I - Општи 

подаци о јавној набавци , тачка  8. Начин подношења понуде и рок за подношење 

понуде( стр.4), текст : 

„...Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је 

достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. 

најкасније до 25.09.2015. год. до 09,00 часова...“ 

Мења се и  гласи: 

 

„...Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је 

достави најкасније до 28.09.2015. год. до 09,00 часова...“ 

V  

У  Позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији у поглављу I Општи 

подаци о јавној набавци , тачка  9. Место, време и начин отварања понуда                                                            

( стр.4) , текст : 

„...Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање 

понуда, тј. до 25.09.2015. године, са почетком у 10,00 часова“ 

 

Мења се и  гласи: 

 

„...Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање 

понуда, тј. до 28.09.2015. године, са почетком у 10,00 часова“ 
 

VI  
У  поглављу V - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2 начин на 

који понуда мора да буде сачињена, став 8 : 

 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

24.09.2015. године до 09,00 часова“ 

 



 

Мења се и  гласи: 

 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

28.09.2015. године до 09,00 часова“ 

 

VII 

У делу Обрасци – Мењају се : 

 

1) Образац VIII - Образац  за оцену испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку јавне набавке, Партија 1  -  у прилогу 

 

2) Образац VIII - Образац  за оцену испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку јавне набавке, Партија 2  -  у прилогу 

 

3) Модел уговора за партију 2 -  у прилогу 

 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, Партија 1  
 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре:  

- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд) 

- Потврда  Вишег суда у Београду – Посебно одељење 

 

 

Да 

Да 

 

 

 

Не 

Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности, или  
Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране 

обављања делатности.   
Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на 

њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
Да Не 

или  Изјава да је уписан у Регистар понуђача са  наведеном интернет страницом Да Не 

   

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Изјава о неопходном финансијском капацитету XVII   

Биланс стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора, или акт, 

одлуку да није субјекат рeвизије , или извод из  АПР-а 
Да Не 

     Потврда  о броју дана неликвидности Да Не 

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом 

    Изјава о неопходном  пословном капацитету (Образац бр. XVIII) Да Не 

    Референц листа испоручених добара Да Не 

    Копије уговора или рачуна или потврде купаца о извршеним испорукама Да Не 

8. Образац понуде (Образац бр. VII) Да Не 

     Подаци о  подизвођачу Да Не 

     Подаци о учеснику у заједничкој понуди Да Не 



 

 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди 

 

 

 

 
 
 
- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

   приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и  

   попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

 

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у 

  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Споразум о заједничком наступању Да Не 

9. Модел уговора  (Образац бр. IX ) Да Не 

10. Образац структуре цене (Образац бр. X) Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. XI) Да Не 

12. Изјава о независној понуди (Образац бр. XII) Да Не 

13. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. XIII) Да Не 

14. Банкарска гаранција за озбиљност понуде  Да Не 

15. Писмо о намерама   банке за издавање банкарске гаранције  за добро 

извршење посла 

или  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за додатно 

извршење   уговорних обавеза 

Да Не 

Да Не 

16. Oвлашћењe произвођача (уколико понуђач није произвођач) Да Не 

17.  Дозвола Дирекције за железнице за коришћење производа на мрежи пруга 

„Железница Србије“ 

 

Да Не 

18.Tехнички опис производа на српском језику. 

 
Да Не 

У   

М.П. 

Потпис овлашћеног  лица  

 

 
 

Дана 

 



 

VIII  ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, Партија 2  
 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре:  

- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд) 

- Потврда  Вишег суда у Београду – Посебно одељење 

 

 

Да 

Да 

 

 

 

Не 

Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности, или  
Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране 

обављања делатности.   
Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на 

њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
Да Не 

или  Изјава да је уписан у Регистар понуђача са  наведеном интернет страницом Да Не 

   

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Изјава о неопходном финансијском капацитету XVII   

Биланс стања и биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора, или акт, 

одлуку да није субјекат рeвизије , или извод из  АПР-а 
Да Не 

     Потврда  о броју дана неликвидности Да Не 

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом 

    Изјава о неопходном  пословном капацитету (Образац бр. XVIII) Да Не 

    Референц листа испоручених добара Да Не 

    Копије уговора или рачуна или потврде купаца о извршеним испорукама Да Не 

8. Образац понуде (Образац бр. VII) Да Не 

     Подаци о  подизвођачу Да Не 

     Подаци о учеснику у заједничкој понуди Да Не 



 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у 

понуди. 

 

 

 

 
- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

   приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и  

   попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

 

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у 

  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Споразум о заједничком наступању Да Не 

9. Модел уговора  (Образац бр. IX ) Да Не 

10. Образац структуре цене (Образац бр. X) Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. XI) Да Не 

12. Изјава о независној понуди (Образац бр. XII) Да Не 

13. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. XIII) Да Не 

14. Банкарска гаранција за озбиљност понуде  Да Не 

15. Писмо о намерама   банке за издавање банкарске гаранције  за добро 

извршење посла 

или  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за додатно 

извршење   уговорних обавеза 

Да Не 

Да Не 

16. Овлашћење произвођача (Образац бр. IX )уколико понуђач није произвођач Да Не 

17.  Дозвола Дирекције за железнице за коришћење производа на мрежи пруга 

„Железница Србије“ 

 

Да Не 

18.Tехнички опис производа на српском језику. 

 
Да Не 

У   

М.П. 

Потпис овлашћеног  лица  

 

 
 

Дана 

 



 

 

 

 

IX МОДЕЛ УГОВОРА  
 

За јавну набавку електронских сензора са причврсним прибором 
 

Партија 2- Електронски сензори за 80m контакт 
 

 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 
 

 

”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, акционарско друштво 11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : КУПАЦ ) 

 
 
  

и 
 

 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Модел Уговора попунити, потписати и оверити печатом) 
 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, 

матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 

(Комерцијална банка), кога заступа Генерални директор: 

_________________________________(у даљем тексту Купац) 

 

и 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________ 

(у даљем тексту Продавац ) 

 

закључују : 

УГОВОР 
о купопродаји електронских сензора са причврсним прибором 

– Партија 2 - Електронски сензори за 80m контакт 

 
 

 

Предмет 

 
Члан 1. 

 

Овим уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу 

купопродаје електронских сензора са причврсним прибором  према 

спецификацији како следи: 

 

Предмет јавне набавке Јед. 

мере 

Количина Јед.цена 

РСД /ЕУР 

Укупно 

РСД /ЕУР 

Електронски сензори за 

80m контакт са 

пратећим електронским 

модулима и причврсним 

прибором 

комад 10 

  

укупна вредност без ПДВ-а 
 

 

укупна врдност са ПДВ-ом 
 

 

 

У свему према техничкој спецификацији из Одељка III конкурсне документације. 

   

Продавац _______________________ испоручује наведене електронске сензоре за 

80m контакт , произвођача ____________________________ ( навести произвођача 

уколико Продавац  није и произвођач). 



 

Уколико Продавац испоручује робу, од једног или више произвођача навести 

њихова имена и обим њихове испоруке. 

 

 

Цене 

Члан 2. 

 

Уговорене јединичне цене електронских сензора за 80m контакт са пратећим 

електронским модулима и причврсним прибором наведене су у  члану 1. овог 

Уговора. Цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора. 

 

 

Вредност  

Члан 3. 

 

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а износи _________________ РСД /ЕУР и 

словима_________________________________________________________.  

Обрачунати ПДВ од 20% износи _________________________РСД (за домаће 

понуђаче). 

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом износи _________________ РСД (за домаће 

понуђаче) и словима __________________________________________. 

 

 

Услови плаћања 

Члан 4. 

 

Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена у року од 45 дана од 

пријема робе у магацин Купца. 

 

 

Паритет и динамика испоруке 

Члан 5. 

 

Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету: 

 

- DAP Београд, ГСМ Батајница ,за испоручиоце  из иностранства односно  

- FCO Београд, ГСМ Батајница, за испоручиоце из Републике Србије. 

 

Испорука робе извршиће се у року од _________________ дана од ступања уговора 

на снагу. 

 

Парцијалне испоруке нису дозвољене.  

 

 

Технички услови 

Члан 6. 

 

Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима наведеним у 

Поглављу III конкурсне документације.  

 

Продавац се обавезује да обезбеди сервис (репарацију) сензора у земљи купца . 

 

 



 

Квалитативни пријем 

 

Члан 7. 

Контролу израде и квалитативни пријем робе вршиће контролно-пријемни орган 

Купца, у складу са Техничким условима наведеним у  Поглављу III конкурсне 

документације,  пре испоруке код  Произвођача, о чему ће бити сачињен Записник о 

квалитативном пријем. 

Продавац се обавезује да Купцу омогући приступ опреми, цртежима и производним 

подацима код Произвођача,  као и контролу квалитета и током процеса производње. 

 

Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно испитивање 

робе из члана 1 овог Уговора како би потврдио да је у сагласности са уговорним 

спецификацијама и то без посебних трошкова по крајњег корисника 

Роба наведена у чл. 1.1.овог Уговора може бити отпремљена само након извршеног   

квалитативног пријема. Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара 

спецификацијама, Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени 

одбијену робу или да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације 

без наплате трошкова од Купца. 

 

Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и 

испитивање робе која је предмет овог Уговора, као и право на несметани приступ 

погону и постројењима  за производњу код Продавца или његових подизвођача, док 

је овај Уговор на снази. 

 

У случају да Купац из било којих разлога буде онемогућен да изврши квалитативни 

пријем код Произвођача, Продавац је у обавези обезбеди извршење квалитативне 

код произвођача  и након тога Купцу достави сву техничку документацију о 

извршеној квалитативној контроли робе.  

 

Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-пријемни 

органи.  

 

Сви трошкови укључујући превоз, смештај, исхрану, као и трошкови 

испитивања, падају на терет продавца. 

 

 

Гаранција за квалитет 

Члан 8. 

 

Продавац, гарантује да је роба која се испоручује у свему одговара Техничким 

условима наведеним у у Поглављу III конкурсне документације.  

Продавац гарантује да роба има сва неопходна својства за намену за коју  је Купац 

набавља, да роба која се испоручује по овом Уговору неће имати недостатке у 

техничком решењу, материјалима или изради или услед неке радње или пропуста 

Продавца, који се могу јавити при нормалној употреби испоручене робе. 

Гаранција за испоручене производе износи најмање________________рачунајући од 

дана испоруке на уговореном паритету. 

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке 

важе под овим условима: 

      -да су поднесени Продавцу у року од 10  радних дана од дана констатовања 

основа рекламације, 

           -да је приговору приложен комисијски записник Купца.  

 



 Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених 

приговора. 

У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони 

недостатке,  односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 20 дана.  

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац. 

Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења. 

 

Квантитативни пријем  

Члан 9. 

 

Квантитативни пријем извршиће се у одредишном складишту Купца од стране 

пријемне контроле у року од 10 дана од приспећа робе. 

 

Евентуални мањак или вишак наручилац је дужан да саопшти Продавцу писаним 

путем уз прилог записника о мањку/вишку са подацима о евенталним одступањима у 

односу на уговорену робу. 

 

Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року 

примереном за испоруку предметне робе. 

 

Документа за испоруку 
Члан 10. 

 

Трошкове испоруке сноси Продавац. 

 

Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:  

- оригинал рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне 

вредности, испоручене робе,  

- отпремницу/пакинг листу  испоручиоца  са читким потписима испоручиоца. 

- оригинал уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1 (за стране испоручиоце) 

- товарни лист (за стране испоручиоце) 

- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним техничким 

условима 

-  копију записника о квалитативном пријему робе 

 

Рекламација и гаранција 

Члан 11. 

 

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке, 

изузев код скривених  недостатака робе, важе под овим условима: 

 

- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана 

констатовања основа рекламације, 

- да је приговору приложена комисијски записник Купца. 

     

У случају оправданих приговора, Продавац  је дужан да у разумном року отклони 

недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету 

Уговора. 

 

 

 

 



 

Уговорна казна 

 

Члан 12. 

 

Ако Продавац  закасни да испоручи уговорене производе, дужан је  да за сваки дан 

закашњења плати Купцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на  

вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити 

већа од 5 % од укупне вредности. 

 

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна. 

 

Ако Продавац  једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа 

од уговорних  одредби по питању количина и рокова испоруке Купац има право да 

депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 13 Уговора, 

поднесе на наплату. 

 

Гаранција за добро извршење посла 

 

 

Члан 13. 

 

Продавац ће у року од 15 дана рачунато од датума потписивања Уговора доставити 

Купцу банкарску гаранцију за добро  извршење посла, неопозиву, безусловну, 

плативу на први позив и без приговора, у износу 10 % (десет %) од износа вредности 

уговора из члана 3.и роком важења 30 дана од уговореног рока испоруке. 

 

У случају продужетка рока извршења Уговора, Продавац је у обавези да Купцу 

достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим 

од ново утврђеног рока за извршење посла. 

Средства гаранције за извршење Уговора биће платива Купцу као накнада за губитак 

до кога буде дошло због пропуста Продавца  да изврши своје обавезе по Уговору. 

 

Гаранција за извршење Уговора биће изражена у валути Уговора, и биће у облику 

Предвиђеном  конкурсном документацијом за јавну набавку електронских сензора са 

причврсним прибором. 

 

 

Додатна објашњења и информације 
 

Члан 14. 

 

У случају прекида испоруке Продавац  је дужан да достави сва додатна објашњења и 

информације а ради предузимања активности за разрешење насталог проблема. 

 

 

 

 

 

 

 



Раскид Уговора 

Члан 15. 

 

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће 

упутити Продавцу  раскине овај Уговор: 

(а) ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року (роковима) 

из Уговора. 

(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору. 

(в) ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно 

техничких   спецификација, односно уколико роба нема својства неопходна 

за намену за коју је Купац набавља. 

 

Виша сила 

 

Члан 16. 

 

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 телексом да   

обавести  другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна  страна која благовремено не јави другој страни  аступањ 

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 санк-ције 

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. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 17. 

 

У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног 

суда у Београду. 

 

 

 

 

 



Измена и допуна Уговора 

Члан 18. 

 

Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми 

сагласношћу  уговорних  страна. 

Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор 

под условима  из члана 15. овог уговора. 

 

Остале одредбе 

Члан 19. 

 

 

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

односима. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције за 

добро  извршење посла. 

 

Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,  односно 

врше се на исти начин као и у случају закључења уговора. 

 

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

страна припада по 3 (три) примерка. 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА  ЗА КУПЦА  

  «Железнице Србије»  ад 
  генерални директор  

________________________________ ____________________________ 

  

 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, и 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. 

 
 
 

 

 

 


