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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

ЗА ЈНМВ 56/19 

           

                Jaвна набавка  мале вредности – набавка тарупа 

 

 

 

У конкурсној документацији на страни 6 стоји: 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

 
 

Понуђена роба мора поседовати карактеристике и квалитет за уградњу на двопути багер 

„Geismar“  KGT-P. Таруп мора имати хидраулични погон и могућност да уништава биљну 

вегетацију  дебљине до 20мм са ширином фронта рада не мањом од 125мм. 

Документација коју доставља Понуђач мора садржати извод из каталога произвођача и 

сву пратећу документацију из које се на јасан и недвосмислен начин може утврдити да 

понуђена опрема задовољава захтеване техничке услове. 
 
 
 

МЕЊА СЕ У: 

 

Понуђена роба мора поседовати карактеристике и квалитет за уградњу на двопути багер 

„Geismar“  KGT-P. Таруп мора имати хидраулични погон и могућност да уништава биљну 

вегетацију  дебљине до 20cm са ширином фронта рада не мањом од 125cm. 

Документација коју доставља Понуђач мора садржати извод из каталога произвођача и 

сву пратећу документацију из које се на јасан и недвосмислен начин може утврдити да 

понуђена опрема задовољава захтеване техничке услове. 
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У конкурсној документацији у моделу уговора, на страни 24 стоји: 
 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 
1) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   

„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 

21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора др. 

Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Купац), 

   

и  

2) ________________________________  из_____________,  улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које 

заступа ________________, (а) самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која подноси 

заједничку понуду (заокружити а) или б ) сходно статусу)) 

 

2/1) __________________ из_____________,  улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________,  матични број _____________,  које заступа ________________,  који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) 

 

2/2) __________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу) 

 

(у даљем тексту: Продавац). 

 
Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси 

група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају 

треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране 

групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2. 

 

закључују 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу  
набавке добaра – набавка тарупа, набавка бр. 56/19,. Уговорне стране су сагласне да 

Продавац за Купца изврши  испоруку добaра – набавка тарупа, у свему према понуди 

Продавца бр.___________________и ценама: 

Ред. 

бр. 
Назив 

 

Ј.мере 
Количина Јед. цена Укупно 

1 

Таруп за уништавање 

биљне вегетације са 

адаптационом плочом 

за инсталацију на 

двопути багер 

„Geismar“  KGT-P и 

хидрауличним 

уређајем за окретање 

уређаја 

кoм 2 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Рок и место испоруке 

Члан 2. 

Продавац ће извршити испоруку из члана 1. Уговора у року од ______ календарских дана  од 

дана закључења уговора. 

Испорука добара у место где се налазе двопути багери. 
 

Цена и начин плаћања 

Члан 3. 
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи _______________динара без ПДВ-а 

(словима: __________________________________________________________________), 
 

односно ___________________ динара са ПДВ-ом, 

(словима: __________________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи _____________________ динара. 
 

Члан 4. 

Купац се обавезује да ће Продавцу уговорену цену из члана 3. овог уговора уплатити на 

његов текући рачун__________________________код _______________________банке, у 

року од 45 дана од дана пријема рачуна. 

 

Технички услови 

Члан 5. 

Понуђена роба мора поседовати карактеристике и квалитет за уградњу на двопути багер 

„Geismar“  KGT-P. Таруп мора имати хидраулични погон и могућност да уништава биљну 

вегетацију  дебљине до 20мм са ширином фронта рада не мањом од 125мм. Поред наведене 

опреме Продавац је дужан да уколико је потребно испорућити и другу опрему која је 

неопходна за инсталирање уређаја и адекватан рад на дефинисаном двопутом багеру. 

Приликом испоруке уређаја са додатном опремом Продавац је дужан да инсталира опрему на 

дефинисане двопуте багере. Након инсталације сервисна екипа Продавца треба да изврши 

кратку обуку руковаоца за монтажу, демонтажу уређаја, одржавање и експлоатацију. Поред 

извршене обуке и инсталације на дефинисани тип багера, Продавац је дужан да достави 

упутство за употребу и одржавае са каталогом резервних делова за испоручени уређај. 

 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 

Члан 6. 

Квалитативан пријем је обавезан. Потребно је да буде извршен у магацину Купца. Током 

квалитативног пријема потребно је да добављач достави документацију која недвосмислено 

потврђује да је испоручена роба у складу са дефинисаном. 

 

Гаранција 

Члан 7. 

Гарантни рок минимално 12 месеци. 

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем. 

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди: отклањање свих техничких 

недостатака насталих нормалном употребом материјала, односно употребом  у складу са 

упутствима произвођача. Уколико се у току гарантног рока појави било каква производна 

грешка или квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се 

испостави да предметно добро не испуњава у потпуности техничко - технолошке норме и 

карактеристике према техничкој документацији произвођача,  понуђач је дужан да добра 

замени у року за рекламацију који не може бити дужи од 7 дана. 

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра 

наручиоцу.  

 
 



 

 

 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 8. 

Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану сопствену 

бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10 

% вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 

„безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора 

да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa 

прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи за 

нових 30 дана од новоутврђеног рока испоруке. 
 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 

31/11).  

Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог од 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 

рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног 

за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС" број 

56/2011). 
 

 

Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине 

уговор. 

Члан 9. 

Ако продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 

извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет 

процената) вредности уговора. 

Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 

уговорне казне за део неизвршених испорука добра. 
 

Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од 

уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац има 

право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
 

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 у потпуности последица неизвршења обавеза 

по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 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 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 12. 

У случају спора између Купца  и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду.  
 

Измена и допуна уговора 

Члан 13. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен, сагласношћу уговорних  страна, закључењем 

Анекса. 

Остале одредбе 

Члан 14. 

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

(“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист 

СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља)  и други позитивно  правни прописи Републике Србије 

којима се уређује ова материја. 

 

 Члан 15. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и достављањем бланко соло менице за 

добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговор. 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) 

примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 

за ПРОДАВЦА 

 

 

 

_____________________________ 

за КУПЦА 

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 

 

 

_____________________________________ 

др Мирољуб Јевтић  

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. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

МЕЊА СЕ У: 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 
1) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   

„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 

21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора др. 

Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Купац), 

   

и  

2) ________________________________  из_____________,  улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које 

заступа ________________, (а) самостални понуђач б) носилац групе понуђача  која подноси 

заједничку понуду (заокружити а) или б ) сходно статусу)) 

 

2/1) __________________ из_____________,  улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________,  матични број _____________,  које заступа ________________,  који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а) или б) сходно статусу) 

 

2/2) __________________из _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, који 

наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу) 

 

(у даљем тексту: Продавац). 

 
Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси 

група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају 

треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране 

групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2. 

 

закључују 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу  
набавке добaра – набавка тарупа, набавка бр. 56/19,. Уговорне стране су сагласне да 

Продавац за Купца изврши  испоруку добaра – набавка тарупа, у свему према понуди 

Продавца бр.___________________и ценама: 

Ред. 

бр. 
Назив 

 

Ј.мере 
Количина Јед. цена Укупно 

1 

Таруп за уништавање 

биљне вегетације са 

адаптационом плочом 

за инсталацију на 

двопути багер 

„Geismar“  KGT-P и 

хидрауличним 

уређајем за окретање 

уређаја 

кoм 2 

  

 

 

 



 

 

 

 

Рок и место испоруке 

Члан 2. 

Продавац ће извршити испоруку из члана 1. Уговора у року од ______ календарских дана  од 

дана закључења уговора. 

Испорука добара у место где се налазе двопути багери. 
 

Цена и начин плаћања 

Члан 3. 
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи _______________динара без ПДВ-а 

(словима: __________________________________________________________________), 
 

односно ___________________ динара са ПДВ-ом, 

(словима: __________________________________________________________________). 
 

Укупна вредност ПДВ-а износи _____________________ динара. 
 

Члан 4. 

Купац се обавезује да ће Продавцу уговорену цену из члана 3. овог уговора уплатити на 

његов текући рачун__________________________код _______________________банке, у 

року од 45 дана од дана пријема рачуна. 

 

Технички услови 

Члан 5. 

Понуђена роба мора поседовати карактеристике и квалитет за уградњу на двопути багер 

„Geismar“  KGT-P. Таруп мора имати хидраулични погон и могућност да уништава биљну 

вегетацију  дебљине до 20cm са ширином фронта рада не мањом од 125cm. Поред наведене 

опреме Продавац је дужан да уколико је потребно испорућити и другу опрему која је 

неопходна за инсталирање уређаја и адекватан рад на дефинисаном двопутом багеру. 

Приликом испоруке уређаја са додатном опремом Продавац је дужан да инсталира опрему на 

дефинисане двопуте багере. Након инсталације сервисна екипа Продавца треба да изврши 

кратку обуку руковаоца за монтажу, демонтажу уређаја, одржавање и експлоатацију. Поред 

извршене обуке и инсталације на дефинисани тип багера, Продавац је дужан да достави 

упутство за употребу и одржавање са каталогом резервних делова за испоручени уређај. 

 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 

Члан 6. 

Квалитативан пријем је обавезан. Потребно је да буде извршен у магацину Купца. Током 

квалитативног пријема потребно је да добављач достави документацију која недвосмислено 

потврђује да је испоручена роба у складу са дефинисаном. 

 

Гаранција 

Члан 7. 

Гарантни рок минимално 12 месеци. 

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем. 

Обавеза је понуђача да у понуђеном гарантном року обезбеди: отклањање свих техничких 

недостатака насталих нормалном употребом материјала, односно употребом  у складу са 

упутствима произвођача. Уколико се у току гарантног рока појави било каква производна 

грешка или квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се 

испостави да предметно добро не испуњава у потпуности техничко - технолошке норме и 

карактеристике према техничкој документацији произвођача,  понуђач је дужан да добра 

замени у року за рекламацију који не може бити дужи од 7 дана. 

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра 

наручиоцу.  

 
 



 

 

 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 8. 

Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану сопствену 

бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10 

% вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 

„безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора 

да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa 

прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи за 

нових 30 дана од новоутврђеног рока испоруке. 
 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 

31/11).  

Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог од 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 

рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног 

за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС" број 

56/2011). 
 

 

Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине 

уговор. 

Члан 9. 

Ако продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност 

извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет 

процената) вредности уговора. 

Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу плаћања 

уговорне казне за део неизвршених испорука добра. 
 

Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од 

уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац има 

право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.  
 

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 у потпуности последица неизвршења обавеза 

по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања 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 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 12. 

У случају спора између Купца  и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду.  
 

Измена и допуна уговора 

Члан 13. 

Овај уговор може бити измењен или допуњен, сагласношћу уговорних  страна, закључењем 

Анекса. 

Остале одредбе 

Члан 14. 

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

(“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист 

СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља)  и други позитивно  правни прописи Републике Србије 

којима се уређује ова материја. 

 

 Члан 15. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  и достављањем бланко соло менице за 

добро извршење посла, сходно члану 8. овог уговор. 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) 

примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 

за ПРОДАВЦА 

 

 

 

_____________________________ 

за КУПЦА 

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 

 

 

_____________________________________ 

др Мирољуб Јевтић  

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 ЈН 

 

 


