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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
ЗА ЈНМВ 85/18
Услуга одржавања друмских возила, по партијама
1. У конкурсној документацији на страни 11 стоји:
Начин и место извршења услуге
Пословни простор Извршиоца услуге.

МЕЊА СЕ И ДОДАЈЕ СЕ:
Начин и место извршења услуге
Пословни простор Извршиоца услуге.
Уколико је удаљеност стационирања возила до радионице Пружаоца услуге до 30км,
трошкове одвоза и довоза возила сносу Наручилац.
Уколико је ова удаљеност преко 30км, трошкове одвоза и довоза возила сноси Пружалац
услуге.

1. У конкурсној документацији на странама 28 и 32, модели уговора за Парију 1 и 2
стоји:

1

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
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: Наручилац),
и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____кога заступа ___________________ __________________ (у даљем тексту: Пружалац
услуге),
УГОВОР
о извршењу услуге
Одржавање друмских путничких возила
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа, права и обавеза Наручиоца и
Пружаоца услуге насталих по основу извршења услуге одржавање друмских путничких
возила, у свему према ценама из Обрасца структуре цене, који чини саставни део овог
Уговора.
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши предметну услугу, у
свему према прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _____ од ___________. године, која
је саставни део овог Уговора.
Цена и начин плаћања
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора износи ____________________ динара без ПДВа
(словима: __________________________________),
односно _______________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: __________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи __________________________ динара.
(словима: ___________________________________).
Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог Уговора
уплатити на текући рачун ________________________ код ______________ банке, одложено
45 дана од дана пријема рачуна.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 4.
Пружалац услуге располаже довољним техничким капацитетом који је тражен конкурсном
документацијом.
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза
Члан 5.
Пружалац услуге 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 услуга 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 извршења услуге.
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, Пружалац услуге 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 Пружалац услуге приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине
уговор.
Додатна објашњења и информације
Члан 6.
У случају прекида извршења услуге уговорених добара, Пружалац услуге је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 7.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине Уговор овај у целости или делимично:
 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року (роковима) из уговора;
 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по уговору;

ако уговорена услуге не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација; или уколико уговорене услуге немају својства неопходна за
намену за коју их Наручилац набавља;


уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 8.
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 телефаксом да обавести
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна
страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1. овог члана,
која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не
спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1. (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Остале одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавају
споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан Привредни суд у
Београду.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором
примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Измена и допуна уговора
Члан 10.
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој форми, сагласношћу
уговорних страна.
Изузетно, Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Пружалац услуге не
изврши уговорене услуге у уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац
одреди.

Завршне одредбе
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а примењује се од дана
достављања гаранције за добро извршење посла, сходно члану 5. овог уговора.
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

________________________

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.

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
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: Наручилац),
и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____кога заступа ___________________ __________________ (у даљем тексту: Пружалац
услуге),
УГОВОР
о извршењу услуге
Осигурања друмских теретних возила
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа, права и обавеза Наручиоца и
Пружаоца услуге насталих по основу извршења одржавања друмских теретних возила, у
свему према ценама из Обрасца структуре цене, који чини саставни део овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши предметну услугу, у
свему према прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _____ од ___________. године, која
је саставни део овог Уговора.
Цена и начин плаћања
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора износи ____________________ динара без ПДВа
(словима: __________________________________),
односно _______________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: __________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи __________________________ динара.
(словима: ___________________________________).
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог Уговора
уплатити на текући рачун ________________________ код ______________ банке, одложено
45 дана од дана пријема рачуна.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 5.

Пружалац услуге располаже довољним техничким капацитетом који је тражен конкурсном
документацијом.
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза
Члан 5.
Пружалац услуге 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 услуга 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 извршења услуге.
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, Пружалац услуге 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 Пружалац услуге приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине
уговор.
Додатна објашњења и информације
Члан 6.
У случају прекида извршења услуге уговорених добара, Пружалац услуге је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 7.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине Уговор овај у целости или делимично:
 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року (роковима) из уговора;
 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по уговору;

ако уговорена услуге не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација; или уколико уговорене услуге немају својства неопходна за
намену за коју их Наручилац набавља;

уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 8.
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 телефаксом да обавести
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна
страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1. овог члана,
која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не
спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1. (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Остале одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавају
споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан Привредни суд у
Београду.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором
примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Измена и допуна уговора
Члан 10.
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој форми, сагласношћу
уговорних страна.
Изузетно, Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Пружалац услуге не
изврши уговорене услуге у уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац
одреди.
Завршне одредбе
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а примењује се од дана
достављања гаранције за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.
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

________________________

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.

Мењају се модели уговора за Партију 1 и Партију 2 и сада изгледају овако:

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
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: Наручилац),
и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____кога заступа ___________________ __________________ (у даљем тексту: Пружалац
услуге),
УГОВОР
о извршењу услуге
Одржавање друмских путничких возила
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа, права и обавеза Наручиоца и
Пружаоца услуге насталих по основу извршења услуге одржавање друмских путничких
возила, у свему према ценама из Обрасца структуре цене, који чини саставни део овог
Уговора.
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши предметну услугу, у
свему према прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _____ од ___________. године, која
је саставни део овог Уговора.
Цена и начин плаћања
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора износи ____________________ динара без ПДВа
(словима: __________________________________),
односно _______________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: __________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи __________________________ динара.
(словима: ___________________________________).
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог Уговора
уплатити на текући рачун ________________________ код ______________ банке, одложено
45 дана од дана пријема рачуна.

Обавезе Пружаоца услуге
Члан 4.
Пружалац услуге располаже довољним техничким капацитетом који је тражен конкурсном
документацијом. Услуга се врши у пословном простор Пружаоца услуге.
Уколико је удаљеност стационирања возила до радионице Пружаоца услуге до 30км,
трошкове одвоза и довоза возила сносу Наручилац.
Уколико је ова удаљеност преко 30км, трошкове одвоза и довоза возила сноси Пружалац
услуге.
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза
Члан 5.
Пружалац услуге 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 услуга 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 извршења услуге.
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, Пружалац услуге 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 Пружалац услуге приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине
уговор.
Додатна објашњења и информације
Члан 6.
У случају прекида извршења услуге уговорених добара, Пружалац услуге је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 7.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине Уговор овај у целости или делимично:
 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року (роковима) из уговора;
 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по уговору;

ако уговорена услуге не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација; или уколико уговорене услуге немају својства неопходна за
намену за коју их Наручилац набавља;

уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.

Виша сила
Члан 8.
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 телефаксом да обавести
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна
страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1. овог члана,
која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не
спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1. (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Остале одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавају
споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан Привредни суд у
Београду.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором
примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Измена и допуна уговора
Члан 10.
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој форми, сагласношћу
уговорних страна.
Изузетно, Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Пружалац услуге не
изврши уговорене услуге у уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац
одреди.

Завршне одредбе
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а примењује се од дана
достављања гаранције за добро извршење посла, сходно члану 5. овог уговора.
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

________________________

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.

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
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: Наручилац),
и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____кога заступа ___________________ __________________ (у даљем тексту: Пружалац
услуге),
УГОВОР
о извршењу услуге
Одржавање друмских теретних возила
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа, права и обавеза Наручиоца и
Пружаоца услуге насталих по основу извршења одржавања друмских теретних возила, у
свему према ценама из Обрасца структуре цене, који чини саставни део овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге Наручиоцу изврши предметну услугу, у
свему према прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _____ од ___________. године, која
је саставни део овог Уговора.
Цена и начин плаћања
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора износи ____________________ динара без ПДВа
(словима: __________________________________),
односно _______________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: __________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи __________________________ динара.
(словима: ___________________________________).
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуге уговорену цену из члана 3. овог Уговора
уплатити на текући рачун ________________________ код ______________ банке, одложено
45 дана од дана пријема рачуна.

Обавезе Пружаоца услуге
Члан 5.
Пружалац услуге располаже довољним техничким капацитетом који је тражен конкурсном
документацијом. Услуга се врши у пословном простору Пружаоца услуге.
Уколико је удаљеност стационирања возила до радионице Пружаоца услуге до 30км,
трошкове одвоза и довоза возила сносу Наручилац.
Уколико је ова удаљеност преко 30км, трошкове одвоза и довоза возила сноси Пружалац
услуге.
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза
Члан 5.
Пружалац услуге 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 услуга 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 извршења услуге.
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, Пружалац услуге 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 Пружалац услуге приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине
уговор.
Додатна објашњења и информације
Члан 6.
У случају прекида извршења услуге уговорених добара, Пружалац услуге је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 7.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Пружаоцу услуге, раскине Уговор овај у целости или делимично:
 ако Пружалац услуге не изврши услугу у целости у року (роковима) из уговора;
 ако Пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по уговору;

ако уговорена услуге не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација; или уколико уговорене услуге немају својства неопходна за
намену за коју их Наручилац набавља;

уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора.

Виша сила
Члан 8.
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 телефаксом да обавести
другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна
страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из става 1. овог члана,
која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не
спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1. (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Остале одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавају
споразумно, а ако то не буде могуће за њихово решавање биће надлежан Привредни суд у
Београду.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није регулисано овим уговором
примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Измена и допуна уговора
Члан 10.
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој форми, сагласношћу
уговорних страна.
Изузетно, Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Пружалац услуге не
изврши уговорене услуге у уговореном року, као ни у накнадном року који му Наручилац
одреди.

Завршне одредбе
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а примењује се од дана
достављања гаранције за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.
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

________________________

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.

