
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 -  4973 

Датум: 15.09.2015. године 

 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације, број 9, за jавну набавку услуге средње 

оправке 7 локомотива серије 444, у отвореном поступку, јавна набавка број 106/2014 

 

Питања:  

 

1. У члану 19. модела уговора, предвиђа се да наручилац има право да тражи раскид 

уговора уколико се услуга не изврши у роковима из Члана 10. Овако постављена 

одредба, омогућује наручиоцу да раскине уговор и после само једног дана кашњења 

и уз то обесмишљава институт уговорне казне из Члана 15. уговора. Ако би се, у 

складу са, Чланом 15. рачунала максимална уговорена казна од 5%, то би значило да 

је максимално кашњење у реализацији 50 дана, те да после истека тог рока, се може 

захтевати једнострани раскид уговора. 

 

2. У Члану 16. модела уговора, предвиђена је једна банкарска гаранција која треба да 

обухвати и добро извршење и гарантни рок. Сматрамо да ово решење није 

оптимално, те да би било економичније да једна гаранција буде за добро извршење 

посла, на износ од 10% од вредности уговора, а друга гаранција на 5% вредности, а 

на име гарантног рока. 

 

3. У Члану 23. модела уговора, није јасно, шта се подразумева под: „Уговор се 

примењује“, те да ли рокови теку од ступања уговора на снагу или кумулативно са 

испуњењем услова за примену уговора. Није јасно, нити уобичајено, да се у члану 

који регулише ступање на снагу уговора, дефинише и тзв. „примена уговора“ и то 

набрајањем дела уговорних обавеза обе стране. У складу са тим, постављамо следеће 

питање: „Рок за упућивање локомотива рачуна се од дана ступања на снагу уговора, 

тј. само потписивања уговора или када се кумулативно испуне услови набројани под 

„примена уговора“? 

 

4. Да ли постоји рок у коме је наручилац обавезан уплатити аванс?  

 

 

 

 

 



Одговори:  

 

1. Наручилац има право на једнострани раскид Уговора: 

 

- ако Пружалац услуге не изврши услугу оправке у роковима из Члана 10. овог 

Уговора 

- ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору. 

 

У случају да Наручилац раскине Уговор у целости или делимично, он може да, под 

условима које прописује закон, средњу оправку локомотива уступи другом извођачу и у 

том случају Пружалац услуге ће бити у обавези да надокнади Наручиоцу све додатне 

трошкове у вези са тим. 

 

2. Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора, доставити Наручиоцу 

гаранцију за добро извршење посла – неопозиву безусловну банкарску гаранцију 

плативу на први позив на износ од 10 (десет) % од вредности Уговора коју издаје 

угледна банка са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранстрву, а која је 

прихватљива за Наручиоца и у облику који буде прихватљив за Наручиоца.  

Важност гаранција за добро извршење посла покрива рок завршетка предвиђен 

чланом 10. Уговора увећано за гарантни период дефинисан чланом 13. Уговора плус 

30 (тридесет) календарских дана. 

Гаранција за добро извршење посла биће изражена у динарима или у ЕУР-има и 

биће у облику предвиђеном конкурсном документацијом. 

У случају продужетка рока завршетка оправке, Пружалац услуге ће доставити нову 

банкарску гаранцију са продуженим роком важења увећаним за 30 дана. 

 

3. Уговор ступа на снагу: 

- даном обостраног потписивања  

 

Уговор се примењује: 

- достављањем гаранције за добро извршење посла 

- достављањем гаранције за повраћај аванса 

- уплатом аванса 

 

Рок за упућивање локомотива рачуна се када се кумулативно испуне услови набројани под 

„примена уговора“? 

 

4. За предметну јавну набавку одобрен је аванс у висини од 20% од вредности понуде 

са ПДВ-ом.  

Наручилац ће уплатити авансно 20 % од укупно уговорене цене, а након 

потписивања уговора и достављања од стране Пружаоца услуге банкарске 

гаранције за повраћај аванса у висини траженог. Пре уплате аванса Пружалац 

услуге ће предати Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора оригинал 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у износу уговореног аванса, која 

је неопозива, безусловна и наплатива на први позив и без приговора. Важност 

гаранције је 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуге у целости. 

 

Председник комисије 

Зоран Самарџић, дипл. инж. ел. ср. 

 


