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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
услугe измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), у отвореном поступку, набавка 1/2018   

 
Измена и допуна 1: На страни 7/55 конкурсне документације, у Одељку 7. „ФАЗЕ 
ИЗРАДЕ ПЛАНА“, стоји: 
 

Рок за израду Плана је 180 календарских дана, односно: 
Припрема материјала за рани јавни увид - 20 календарских дана  
Рок за израду Нацрта плана - 60 календарских дана од дана достављања ситуације 
са трасом и техничким елементима пруге неопходним за израду плана са 
елементима за директно спровођење; 
Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од достављања 
Извештаја о обављеном јавном увиду. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
  
Рок за припрему елабората за рани јавни увид - 20 календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана - 180 календарских дана од дана достављања ситуације 
са трасом и техничким елементима; 
Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од достављања 
Извештаја о обављеном јавном увиду. 
 

Измена и допуна 2: На страни 10/55 конкурсне документације, у Одељку 
„ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ 
УСЛОВА“, стоји: 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног 
      капацитета:  

Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је урадио минимум 2 
(два) Просторна плана подручја посебне намене из области инфраструктуре  који 
су донети/усвојени у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки (2015, 2016. и 2017.), у укупном износу од најмање 
10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.   

 
Брише се, тако да сада гласи: 
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1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног 
      капацитета:  

Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је урадио минимум 2 
(два) Просторна плана подручја посебне намене из области железничке  
инфраструктуре  који су донети/усвојени у претходне 3 године, пре објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (2015, 2016. и 2017.), у 
укупном износу од најмање 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
   
Измена и допуна 3: На страни 12/55 конкурсне документације, у Одељку 
„ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ 
УСЛОВА“, стоји: 
 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровскoг капацитета, понуђач 
мора да има најмање 20 (двадесет) запослених/радно ангажованих техничких лица, 
односно да има стално запослена/радно ангажована високообразована стручна лица 
разних стручних профила, која ће бити именована за одговорна лица за вршење 
услуге у предметној јавној набавци, и која поседују адекватне лиценце неопходне за 
израду урбанистичке и планске документације, од чега  минимум по једног, са 
личном лиценцом:   

100- Одговорни планер;  

200-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова  и 
урбанистичких пројеката, дипл.инж.архитектуре;  
201-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова - дипл. 
просторни планер; 
202-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. саобраћајни инжењер; 
202-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. грађевински инжењер; 
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл.грађевински инжењер; 
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. машински инжењер;  
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. инжењер електротехнике;  
315-Одговорни пројектант саобраћајница - дипломирани грађевински инжењер; 
370-Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације- дипломирани 
инжењер саобраћаја; 
371-Одговорни пројектант технолошких процеса-дипломирани инжењер технологије; 
372-Одговорни пројектант геодетских пројеката - дипломирани инжењер геодезије; 
391- Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога 
– дипломирани инжењер геологије; 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровскoг капацитета, понуђач 
мора да има најмање 20 (двадесет) запослених/радно ангажованих техничких лица, 
односно да има стално запослена/радно ангажована високообразована стручна лица 
разних стручних профила, која ће бити именована за одговорна лица за вршење 
услуге у предметној јавној набавци, и која поседују адекватне лиценце неопходне за 
израду урбанистичке и планске документације, од чега  минимум по једног, са 
личном лиценцом:   
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100- Одговорни планер;  

200-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова  и 
урбанистичких пројеката, дипл.инж.архитектуре;  
201-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова - дипл. 
просторни планер; 
202-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. саобраћајни инжењер; 
202-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице, дипл. грађевински инжењер; 
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл.грађевински инжењер; 
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. машински инжењер;  
203-Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре, дипл. инжењер електротехнике;  
315-Одговорни пројектант саобраћајница - дипломирани грађевински инжењер; 
350-Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; 
353- Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система; 
370-Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације- дипломирани 
инжењер саобраћаја; 
371-Одговорни пројектант технолошких процеса-дипломирани инжењер технологије; 
372-Одговорни пројектант геодетских пројеката - дипломирани инжењер геодезије; 
391- Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога 
– дипломирани инжењер геологије; 
Измена и допуна 4: На страни 17/55 конкурсне документације, у Одељку 9. 
„НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА“ стоји:                                                                                

 Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије” бр. 
119/2012), одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије” бр. 119/2012), 
одложено, у року од 45 дана од дана пријема рачуна, и то:  

 20% од укупне вредности уговора по предаји елабората на рани јавни увид 

 60% од укупне вредности уговора по предаји Нацрта плана 

 10% од укупне вредности уговора предаји коригованог Нацрта плана по 
извршеном јавном увиду 

 10% по усвајању измене и допунеПросторногплана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Нови Сад –Суботица-
државна граница (Келебија). 

 

Измена и допуна 5: На страни 18/55 конкурсне документације, у Одељку  9.1. 
„Захтев у погледу рока извршења услуге“, стоји:  

 

Рок за израду Плана је 180 календарских дана, односно: 

 Припрема материјала за рани јавни увид - 20 календарских дана  

 Рок за израду Нацрта плана - 60 календарских дана од дана достављања 
      ситуације са трасом и техничким елементима пруге неопходним за израду 
      плана са елементима за директно спровођење; 

 Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од достављања 
      Извештаја о обављеном јавном увиду. 
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Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за припрему елабората за рани јавни увид - 20 календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана - 180 календарских дана од дана достављања ситуације 
са трасом и техничким елементима; 
Рок за израду финалне верзије Просторног плана - 30 дана од достављања 
Извештаја о обављеном јавном увиду. 
 

Измена и допуна 6: На страни 30/55 конкурсне документације, у Одељку 5) „ОПИС 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ“, стоји:  
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном 
поступку, набавка бр. 1/2018 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од дана 
пријема рачуна  

Рок за израду Плана  
(не дужи од 180 календарских  дана, 
односно, Припрема материјала за рани 
јавни увид –20 календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана - 60 
календарских дана од дана 
достављања ситуације са трасом и 
техничким елементима пруге 
неопходним за израду плана са 
елементима за директно спровођење; 
израда финалне верзије Плана - не 
дужи од календарских 30 дана од 
достављања Извештаја о обављеном 
јавном увиду) 

____календарских дана 
 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда) 
 

_____ дана  

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

__________________                                           __________________________                                 
      
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од дана 
пријема рачуна, и то:  
- 20% од укупне вредности уговора по 
предаји елабората на рани јавни увид 
- 60% од укупне вредности уговора по 
предаји Нацрта плана 
- 10% од укупне вредности уговора 
предаји коригованог Нацрта плана по 
извршеном јавном увиду 
- 10% по усвајању измене и 
допунеПросторногплана подручја 
посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Београд -
Нови Сад-Суботица-државна граница 
(Келебија). 
 

Рок за израду Плана  
(Рок за  припрему елабората за рани 
јавни увид - не дужи од 20 
календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана - не дужи 
од 180  календарских дана од дана 
достављања ситуације са трасом и 
техничким елементима; 
Рок за израду финалне верзије Плана - 
не дужи од календарских 30 дана од 
достављања Извештаја о обављеном 
јавном увиду). 

____календарских дана 
 
(Рок за  припрему елабората за рани 
јавни увид _____календарских дана;  
Рок за израду Нацрта плана _______  
календарских дана од дана достављања 
ситуације са трасом и техничким 
елементима; 
Рок за израду финалне верзије Плана 
________ дана од достављања 
Извештаја о обављеном јавном увиду) 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда)  

_____ дана  

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

__________________                                           __________________________   
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Измена и допуна 7: На страни 42/55 конкурсне документације, стоји:  
 

Образац  13 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, за јавну 
набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), набавка бр 1/2018, имамо запослена лица у радном 
односу, односно ангажована лица по основу уговора у складу са Законом о раду: 

 

1)  ......................................................................., са лиценцом бр. 100. 
                                (уписати име и презиме) 
2)  ......................................................................., са лиценцом бр. 200. 
              (уписати име и презиме) 
3)  ......................................................................., са лиценцом бр. 201. 
              (уписати име и презиме) 
4)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
5)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
6)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
             (уписати име и презиме) 
7)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
8)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
9)  ......................................................................., са лиценцом бр. 315. 
              (уписати име и презиме) 
10)  ......................................................................., са лиценцом бр. 370. 
              (уписати име и презиме) 
11)  ......................................................................., са лиценцом бр. 371. 
              (уписати име и презиме) 
12)  ......................................................................., са лиценцом бр. 372. 
              (уписати име и презиме) 
13)  ........................................................................, са лиценцом бр. 391. 
              (уписати име и презиме) 
 
 
 

 
У дана 2018.г. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
 
 

Напомена:  
У случају заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан – носилац посла. 

 

Брише се тако да гласи: 
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Образац  13 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, за јавну 
набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), набавка бр 1/2018, имамо запослена лица у радном 
односу, односно ангажована лица по основу уговора у складу са Законом о раду: 

 

1)  ......................................................................., са лиценцом бр. 100. 
                                (уписати име и презиме) 
2)  ......................................................................., са лиценцом бр. 200. 
              (уписати име и презиме) 
3)  ......................................................................., са лиценцом бр. 201. 
              (уписати име и презиме) 
4)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
5)  ......................................................................., са лиценцом бр. 202. 
              (уписати име и презиме) 
6)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
             (уписати име и презиме) 
7)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
8)  ......................................................................., са лиценцом бр. 203. 
              (уписати име и презиме) 
9)  ......................................................................., са лиценцом бр. 315. 
                                  (уписати име и презиме) 

 10) ......................................................................., са лиценцом бр. 350. 
                                  (уписати име и презиме) 

 11)        ........................................................................, са лиценцом бр. 353 
             (уписати име и презиме) 

 12)  ......................................................................., са лиценцом бр. 370. 
              (уписати име и презиме) 

 13)  ......................................................................., са лиценцом бр. 371. 
              (уписати име и презиме) 

14)  ......................................................................., са лиценцом бр. 372. 
              (уписати име и презиме) 

15)  ........................................................................, са лиценцом бр. 391. 
              (уписати име и презиме) 
 
 
 
 

 
У дана 2018.г. Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
 
 

Напомена:  
У случају заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан – носилац 
посла. 
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Измена и допуна 8: На страни 44/55 конкурсне документације, стоји:  
 

 Образац  15 

 

                           ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ПОСЛОВНОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  набавка бр.  
1/2018 

 
 

 

Зaoкружити: 

1.  зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2.  зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
пословним кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да смо у 
периоду од 2015-2017. године урадили ___________просторна плана подручја 
посебне намене из области инфраструктуре.         
 

 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                   ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге измене и допуне Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
набавка бр.  1/2018,  набавка бр.  1/201, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и 
oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском 
кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо 
понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из. конкурсне документације 

 
 

Брише се тако да гласи: 
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Образац  15 

 

                           ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ПОСЛОВНОМ КAПAЦИTETУ 
за јавну набавку услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд -  Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  набавка бр.  
1/2018 

 
 

 

Зaoкружити: 

1.  зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

2.  зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  
пословним кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв да смо у 
периоду од 2015-2017. године урадили ___________просторна плана подручја 
посебне намене из области железничке инфраструктуре.         
 

 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
 
Meстo:_____________                   ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуге измене и допуне Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд -  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у отвореном поступку,  
набавка бр.  1/2018,  набавка бр.  1/201, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и 
oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском 
кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо 
понуђача.   
**Уз образац се достављају захтевани докази из. конкурсне документације 
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Измена и допуна 9: На страни 45/55 конкурсне документације, стоји:  
 

Образац  15-1 
 
 

РЕФЕРЕНЦЕ ОБРАЂИВАЧА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

Обрађивач :    
 

 
Бр. 

 
Назив плана 

Година 
доношења 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

Укупно планова: ком. 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да достави копије Службених гласила у којима је 
објављена Одлука/Уредба о доношењу Плана и копије Уговора о изради планске 
документације. 

Потпис овлашћеног лица: 

У дана 2018. год. _______________________ 

М.П. 
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Брише се тако да гласи: 

Образац  15-1 
 
 

РЕФЕРЕНЦЕ ОБРАЂИВАЧА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Обрађивач :    
 

 
Бр. 

 
Назив плана 

Година 
доношења 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

Укупно планова: ком. 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да достави копије Службених гласила у којима је 
објављена Одлука/Уредба о доношењу Плана и копије Уговора о изради планске 
документације. 

Потпис овлашћеног лица: 

У дана 2018. год. _______________________ 

М.П. 
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Измена и допуна 10: На странама 50-55/55 конкурсне документације, у одељку 
VII „Модел Уговора“,  стоји:  
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД 

Београд, Немањина бр. 6   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

И 

 

__________________________________________________ 
______________________________________________ 

  

(у даљем тексту: Пружалац услуге) 
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Уговор о пружању услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна  граница (Келебија) 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, Немањина 6, матични број 
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора др 
Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Наручилац), 

 

 и 
 

2. “_________________________“,  адреса: _________________________, 
______________ матични број _____________________,  ПИБ ______________, кога 
заступа директор _____________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак јавне набавке (набавка бр. 1/2018), 
чији је предмет набавка услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), на основу позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Република 
Србија и база прописа и интернет страници Наручиоца; 
- да је Пружалац услуге доставио  понуду број ___________ која се налази у прилогу 
Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ___________ од __________2018. 
године доделио Пружаоцу услуге Уговор. 
  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у складу са Одлуком о изради измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија),   и 
Понудом понуђача бр. _______од __________2018. године, које чине његов саставни 
део.  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Цена израде измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), из чл. 1. овог уговора, са свим пратећим трошковима, 
износи______________ динара, без ПДВ-а. 

(словима:_______________________________________________________) 
  

Порез на додату вредност у износу од динара, 
 

Укупна уговорена цена износи______________________динара, са ПДВ-ом. 
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(словима:_______________________________________________________) 
 

Члан 3. 
Под  уговореном ценом се подразумева укупна цена за услугу израде измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) која 
обухвата све трошкове Пружаоца услуге.  

          Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења Уговора. 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012), 
достављене и оверене рачуне - ситуације плати Пружаоцу услуге у року који не може 
да буде дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, на његов текући рачун 
_________________________ код _________________ банке.  
 

 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

Пружалац услуге је обавезан да измену и допуну Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 
Сад - Суботица - државна граница (Келебија) изради у року од _____календарских 
дана, фазно: 

- Рок за израду Припремног материјала за рани јавни увид  
____календарских дана; 

- Рок за израду  Нацрта плана изради ___ календарских дана од дана 
достављања ситуације са трасом и техничким елементима пруге 
неопходним за израду плана за директно спровођење; 

- Рок за израду коначне верзије Плана ____ календарских дана од дана 
достављања Извештаја о обављеном јавном увиду. 

 

ОБАВЕЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да посао из члана 2. овог уговора: 

- Изаврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуке о изради измена и допуна 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), („Службени гласник 
Републике Србије“, број 108/17), Закона о Просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), Одлуком о доношењу 
Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 22/11), и другим важећим законима, прописима и стандардима који важе 
за ову врсту посла и другим Законима Републике Србије, којима се дефинишу и 
одређују услови, начин и садржај документације и другим важећим законима, 
прописима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 
поштовање професионалних правила своје струке. 
- Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог уговора. 
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Члан 7. 

Садржај и начин измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 

државна граница (Келебија), мора да буде у сагласности са Програмским задатком, 

техничким условима и законским прописима. План мора бити израђен у 

одговарајућем формату уз коришћење законски дефинисаног методолошког 

приступа и савремених начина обраде и приказа планских решења. 
 

Члан 8. 
Пружалац услуге се обавезује да измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија) из чл. 1. овог уговора испоручи према 
фазама израде Плана и то као: 

- Елаборат за Рани јавни увид;  
- Нацрт плана; 
- Коначну верзију Плана. 

 

Пружалац услуге ће одговарајући број примерака коначне верзије Плана доставити 
у складу са Одлуком о изради Плана. 

Члан 9. 
 Пружалац услуге се обавезује на сарадњу са Носиоцем израде и Наручиоцем 
израде и са свим учесницима у изради Плана и прибављање услова и података 
потребних за израду Плана, осим плаћања трошкова прибављања услова и 
података.  
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 
 

- обезбеди потребну техничку документацију (одговарајућег квалитета и нивоа 
детаљности); 
- сарађује са Пружаоцем услуге и Носиоцем израде Плана у свим фазама израде и 
стручне контроле Плана. 
 

Члан 11. 
Уколико Наручилац у току израде Плана из члана 1. овог уговора одустане од 
његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца 
услуге о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Пружалац услуге 
имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
Члан 12. 

         Пружалац услуге  ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу  
банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, плативу на 
први позив и без приговора, у износу  10 % (десет) процената од износа вредности 
уговора без ПДВ-а, из члана 2. и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење Уговора у целости. 

          
         У случају продужетка рока из члана 3. овог уговора, Пружалац услуге  је у обавези 

да Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим 
роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора у 
целости. 
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Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за губитак 
до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по овом 
уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге у року 
од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све уговорене 
обавезе  из члана 1. овог уговора. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 13. 

Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним 
Динамичким планом и чланом 3. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у 
износу од 1‰ (један промил) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од 
укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 
уговорне казне. 
 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 
 

Ако Наручилац једнострано раскине Уговор или врши ислугу која битно одступа од 
уговорних одредби по питању рокова извршења услуге, Наручилац има право да 
депоновани инструмент обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 12. 
Уговора, поднесе на наплату. 
 

 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ  
Члан 14. 

У случају прекида извршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва 
додатна  објашњења и информације, а ради предузимања активности за 
разрешавање насталог проблема. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 15. 

Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће 
упутити Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружалац услуге не изврши услугу израде   делимично или у целости у 
року (роковима) из Уговора;  

 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;  

    ако измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), не испуњава одређене параметре квалитета из 
понуде, односно ако не испуњава техничке услове; 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране 
се не  споразумеју о продужењу важности Уговора. 

 

ВИША  СИЛА 
Члан 16. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности 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 на неки други 
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
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извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
страни  наступање околности више силе, а 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 једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 17. 

У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА   
Члан 18. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних  
страна, закључивањем Анекса Уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивно правни прописи Републике Србије.  
     

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем 
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 12. овог уговора.     
 

Члан 21. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка. 
 
 

        За Пружаоца услуге 
 
_______________________ 

 

За Наручиоца 
в. д. генералног директора 

_____________________ 
др Мирољуб Јевтић 

Напомена: 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, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о 
јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 
1. тач. 3) ЗЈН.  

 
Брише се тако да гласи: 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД 

Београд, Немањина бр. 6   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

И 

 

__________________________________________________ 
______________________________________________ 

  

(у даљем тексту: Пружалац услуге) 
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Уговор опружању услуге измене и допуне Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна  граница (Келебија) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   
„Инфраструктура  железнице Србије“, Београд, Немањина 6, матични број 
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора др 
Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Наручилац), 

 

 и 
 

2. “_________________________“,  адреса: _________________________, 
______________ матични број _____________________,  ПИБ ______________, кога 
заступа директор _____________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, спровео отворени поступак јавне набавке (набавка бр. 1/2018), 
чији је предмет набавка услуге измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), на основу позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Република 
Србија и база прописа и интернет страници Наручиоца; 
- да је Пружалац услуге доставио  понуду број ___________ која се налази у прилогу 
Уговора и његов је саставни део; 
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ___________ од __________2018. 
године доделио Пружаоцу услуге Уговор. 
  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), у складу са Одлуком о изради измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија),   и 
Понудом понуђача бр. _______од __________2018. године, које чине његов саставни 
део.  
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Цена израде измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), из чл. 1. овог уговора, износи______________ динара, 
без ПДВ-а. 
(словима:_______________________________________________________) 
  

Порез на додату вредност у износу од динара, 
 

Укупна уговорена цена износи______________________динара, са ПДВ-ом. 
(словима:_______________________________________________________) 
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Члан 3. 
Под  уговореном ценом се подразумева укупна цена за услугу израде измене и 
допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) која 
обухвата све трошкове Пружаоца услуге.  

          Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења Уговора. 
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012), 
достављене и оверене рачуне - ситуације плати Пружаоцу услуге у року који не може 
да буде дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, на његов текући рачун 
_________________________ код _________________ банке.  
 

Плаћање ће се врши на следећи начин: 
 - 20% од укупне вредности уговора по предаји елабората на рани јавни увид; 
 - 60% од укупне вредности уговора по предаји Нацрта плана; 
 -10% од укупне вредности уговора предаји коригованог Нацрта плана по 
   извршеном јавном увиду; 
 -10% по усвајању измене и допунеПросторног плана подручја посебне намене 
   инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Нови Сад-Суботица- 
   државна граница (Келебија). 

 

 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

Пружалац услуге је обавезан да измену и допуну Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови 
Сад - Суботица - државна граница (Келебија) изради у року од _____календарских 
дана, фазно: 

- Рок за припрему елабората за рани јавни увид  ____календарских дана; 
- Рок за израду  Нацрта плана ___ календарских дана од дана достављања 

ситуације са трасом и техничким елементима; 
- Рок за израду финалне верзије Просторног плана ____ дана од дана 

достављања Извештаја о обављеном јавном увиду. 
 

ОБАВЕЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да посао из члана 2. овог уговора: 

- Изаврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Закона о железници („Службени гласник РС“ бр. 45/13 и 91/15), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), Одлуке о изради измена и допуна 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), („Службени гласник 
Републике Србије“, број 108/17), Закона о Просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), Одлуком о доношењу 
Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 22/11), и другим важећим законима, прописима и стандардима који важе 
за ову врсту посла и другим Законима Републике Србије, којима се дефинишу и 
одређују услови, начин и садржај документације и другим важећим законима, 
прописима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 
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поштовање професионалних правила своје струке. 
- Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог уговора. 
 

Члан 7. 
Садржај и начин измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 

државна граница (Келебија), мора да буде у сагласности са Програмским задатком, 

техничким условима и законским прописима. План мора бити израђен у 

одговарајућем формату уз коришћење законски дефинисаног методолошког 

приступа и савремених начина обраде и приказа планских решења. 
 

Члан 8. 
Пружалац услуге се обавезује да измене и допуне Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија) из чл. 1. овог уговора испоручи према 
фазама израде Плана и то као: 

- Елаборат за Рани јавни увид;  
- Нацрт плана; 
- Коначну верзију Плана. 

 

Пружалац услуге ће одговарајући број примерака коначне верзије Плана доставити 
у складу са Одлуком о изради Плана. 

Члан 9. 
 Пружалац услуге се обавезује на сарадњу са Носиоцем израде и Наручиоцем 
израде и са свим учесницима у изради Плана и прибављање услова и података 
потребних за израду Плана, осим плаћања трошкова прибављања услова и 
података.  
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 
- обезбеди потребну техничку документацију (одговарајућег квалитета и нивоа 
  детаљности); 
- сарађује са Пружаоцем услуге и Носиоцем израде Плана у свим фазама израде и 
  стручне контроле Плана. 
 

Члан 11. 
Уколико Наручилац у току израде Плана из члана 1. овог уговора одустане од 
његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца 
услуге о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Пружалац услуге 
имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
Члан 12. 

         Пружалац услуге  ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу  
банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, плативу на 
први позив и без приговора, у износу  10 % (десет) процената од износа вредности 
уговора без ПДВ-а, из члана 2. и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење Уговора у целости. 

          
         У случају продужетка рока из члана 3. овог уговора, Пружалац услуге  је у обавези 

да Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим 
роком важности од 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора у 
целости. 
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Гаранција за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за губитак 
до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по овом 
уговору. 
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Пружаоцу услуге у року 
од 30 (тридесет) дана од дана када Пружалац услуге буде испунио све уговорене 
обавезе  из члана 1. овог уговора. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 13. 

Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним 
Динамичким планом и чланом 3. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у 
износу од 1‰ (један промил) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од 
укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 
уговорне казне. 
 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 
 

Ако Наручилац једнострано раскине Уговор или врши ислугу која битно одступа од 
уговорних одредби по питању рокова извршења услуге, Наручилац има право да 
депоновани инструмент обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 12. 
Уговора, поднесе на наплату. 
 

 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ  
Члан 14. 

У случају прекида извршења услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва 
додатна  објашњења и информације, а ради предузимања активности за 
разрешавање насталог проблема. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 15. 

Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту, које ће 
упутити Пружаоцу услуге, раскине овај Уговор у целости или делимично:  

 ако Пружалац услуге не изврши услугу израде   делимично или у целости у 
року (роковима) из Уговора;  

 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору;  

    ако измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - 
државна граница (Келебија), не испуњава одређене параметре квалитета из 
понуде, односно ако не испуњава техничке услове; 

 уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране 
се не  споразумеју о продужењу важности Уговора. 

 

ВИША  СИЛА 
Члан 16. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно одговорности 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 на неки други 
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају 
извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој 
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страни  наступање околности више силе, а 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 једног месеца свака од 
уговорних страна  задржава право да раскине Уговор.  
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 17. 

У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност 
Привредног суда у Београду.  

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА   
Члан 18. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних  
страна, закључивањем Анекса Уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивно правни прописи Републике Србије.  
     

Члан 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем 
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 12. овог уговора.     
 

Члан 21. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка. 
 
 

        За Пружаоца услуге 
 
_______________________ 

 

За Наручиоца 
в. д. генералног директора 

_____________________ 
др Мирољуб Јевтић 

Напомена: 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, и ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то 
ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.  

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 


