
 

 
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 
07број 404-ЈН-237/17 
17.10.2017. године 
Б е о г р а д 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за додатним појашњењем у поступку јавне набавке мале вредности добара: 
Набавка јастучића и мастила за механизаме службених штамбиља за оверу путних исправа 
„REINER D28B“ или одговарајуће, ЈН број 237/17 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), 
Наручилац врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара: 
Набавка јастучића и мастила за механизме службених штамбиља за оверу путних исправа „REINER 
D28B“ или одговарајуће, ЈН број 237/17. 
 

ПИТАЊЕ 1: „У поступку ЈН мале вредности добара: јастучићи и мастила за механизме службених 

штамбиља за оверу путних исправа "REINER D 28b" или одговарајуће ЈН 237/17, 07 број 404-ЈН-237/17 

-04 од 09.10.2017 у конкурсној документацији на страни 5 поглавље III уопште немате: ГАРАНТНИ 

РОК.“ 

ПИТАЊЕ 2: „На истој страни сматрамо да није довољно јасно дефинисано под тачком: РОК И 
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења 
уговора. Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се 
сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. Остатак сукцесивно у року од 45 дана по 
захтеву наручиоца до износа процењене врдности предметне набавке.“ 
 
Уважавајући информације и појашњења заинтересованог лица, Наручилац врши измену Конкурсне 
документације објављене дана 09.10.2017. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и 
на интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs), на начин како следи: 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У Поглављу III Конкурсне документације - Врста; Техничке карактеристике – спецификација; 
место и рок испоруке добара и др., на страни 5/33 конкурсне документације СТОЈИ: 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана рачунајући од 

дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 45 дана од дана 

закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 

Остатак сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца до износа процењене вредности 

предметне набавке. 

А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића 

и 900 комада мастила не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења уговора 

(Уколико понуђач понуди рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада 

мастила дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и 

неће бити узета у разматрање).  

С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији ±10%, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 

 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mup.gov.rs/


 

 
 
У Поглављу III Конкурсне документације - Врста; Техничке карактеристике – спецификација; 
место и рок испоруке добара и др., на страни 5/33 конкурсне документације ДОДАЈЕ СЕ ТАЧКА: 

 ГAРAНTНИ РOК: Минимум 12 месеца од дана испоруке добара (Уколико понуђач понуди 

гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање). 
 

У Поглављу V конкурсне документације - Упутство понуђача како да сачини понуду, на страни 
11/33, у тачки 10.3. СТОЈИ: 
10.3. Захтев у погледу рока, динамике и места испоруке добара  
Рок и динамика испоруке: Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења 
уговора (Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се 
сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). Остатак сукцесивно у року од 45 дана по 
захтеву наручиоца до износа процењене вредности предметне набавке. 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
10.3. Захтев у погледу рока, динамике и места испоруке добара   
Рок и динамика испоруке: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада 

мастила не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди 

рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада мастила дужи од 45 дана од дана 

закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање).  

С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији ±10%, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а највише до износа 
процењене вредности предметне јавне набавке. 
 

У Поглављу V конкурсне документације - Упутство понуђача како да сачини понуду, на страни 
12/33 ДОДАЈЕ СЕ ТАЧКА: 
10.6. Захтев у погледу гарантног рока: Минимум 12 месеца од дана испоруке добара (Уколико понуђач 
понуди гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање). 
 

У Поглављу VI Конкурсне документације - Образац понуде, на страни 20 од 33 СТОЈИ: 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: ___ дана од дана закључења уговора (рок испоруке не 
може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења уговора. Уколико понуђач понуди рок 
испоруке дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и 
неће бити узета у разматрање). 
Остатак  сукцесивно  у  року  од  45  дана  по  захтеву наручиоца до износа процењене вредности   
 предметне набавке. 

А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића 

и 900 комада мастила је ___ дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди 

рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада мастила дужи од 45 дана 

од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 

разматрање).  

С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији ±10%, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 
 

У Поглављу VI Конкурсне документације - Образац понуде, на страни 20 од 33 ДОДАЈЕ СЕ 
ТАЧКА: 

 ГAРAНTНИ РOК: _____________ од дана испоруке добара (минимум 12 месеца од дана 

испоруке добара. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У Поглављу VII Конкурсне документације – Модел уговора, на страни 23 и 24 од 33 СТОЈИ: 

 

ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
 Добављач гарантује исправност добара до рокова наведених у декларацији производа.  
 Kрајњи примаоци Наручиоца су дужни да у периоду гарантног рока за сваку утврђену 
неправилност сачине комисијски записник који се доставља Добављачу са захтевом за замену добара код 
којих је дошло до неправилности. 
 Добављач је обавезан да у замену за добра код којих је дошло до неправилности, испоручи 
купчевим крајњим примаоцима о свом трошку исту врсту и количину исправних добара или уз 
претходно добијену сагласност Наручиоца, исту количину сличних добара.  
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
Добављач даје гаранцију за испоручена добра у трајању од ____________, рачунајући од дана 

испоруке добара. 
Kрајњи примаоци Наручиоца су дужни да у периоду гарантног рока за сваку утврђену 

неправилност сачине комисијски записник који се доставља Добављачу са захтевом за замену добара код 
којих је дошло до неправилности. 
 Добављач је обавезан да у замену за добра код којих је дошло до неправилности, испоручи 
купчевим крајњим примаоцима о свом трошку исту врсту и количину исправних добара или уз 
претходно добијену сагласност Наручиоца, исту количину сличних добара.  
 
 
 
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне документације 
објављене дана 09.10.2017. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs) и продужава рок за доставу понуда. 
Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је продужен до 25.10.2017. године до 10:00 
часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници 
Министарства унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића 104 Београд, најкасније до 10:00 часова 
последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. Поступак отварања понуда спровешће се 
25.10.2017. године у 12,00 часова, у просторијама Министарства. 
 
У прилогу достављамо нове странице конкурсне документације: страна 5,11,12,20,23 и 24. 

 
Понуђачи су дужни да понуду доставе на измењеним страницама конкурсне документације, у 
супротном ће њихове понуде бити неприхватљиве. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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I 
ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ДР.;  
 

Редни 
број 

Опис добара 
Јединица  

мере 
Оквирне количине 

1 
Јастучићи за службене штамбиље 
марке „REINER“ типа D28b или 

одговарајуће 
комада 900 

2 
Мастила за службене штамбиље марке 

„REINER“ типа D28b или 
одговарајуће 

комада 
(бочица)  

900 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији. Дозвољена одступања износе ±10%. 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића 

и 900 комада мастила не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења уговора 

(Уколико понуђач понуди рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада 

мастила дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и 

неће бити узета у разматрање).  

С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији ±10%, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Испорука предметних добара се врши у Централном магацину 

Министарства унутрашњих послова. 

 ГAРAНTНИ РOК: Минимум 12 месеца од дана испоруке добара (Уколико понуђач понуди 
гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање). 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе један узорак (комад) за ставку 1 - јастучићи и ставку 2 - бочица 
мастила, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 

- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити 

квалитативни пријем добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Потврду или други важећи одговарајући документ, потписан и 
оверен од стране овлашћеног лица произвођача, понуђача или дистрибутера, којом се гaрaнтуje 
oригинaлнoст понуђених добара. Уколико се потврда издаје на страном језику потребно је доставити 
превод на српски језик оверен од стране судског тумача. 
 

Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.  

У _____________________     М.П.     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана ____________________                      ____________________________________ 
 

Поглавље III  ВРСТА,  СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА које је 
саставни део конкурсне документације и које ће бити саставни део уговора предметне набавке. 
Потписивањем и овером поглавља III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА предмета јавне набавке изабрани понуђач/добављач под материјалном и моралном 
одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном  
спецификацијом. 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Поглавље III - спецификација мора бити потписана и печатом оверен од стране лица наведеног у 
Споразуму или од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде.  
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понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
8. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан 
да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса 
доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
9. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 
      Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи:  

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

      Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
       Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
10. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места испоруке, као и друге околности од 
којих зависи прихватљивост понуде. 
10.1.   Захтеви у погледу начина,  рока и  услова  плаћања: 
Рок и начин плаћања: У року до 45 дана по испоруци добара, пријему фактуре и извршеном 
кванитатнивном  пријему, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) 
Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. Плаћају се стварно примљене количине.  
10.2.    Захтеви у погледу цене: 
Цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
10.3.   Захтев у погледу рока, динамике и места испоруке добара:  
Рок и динамика испоруке: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада 

мастила не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди 

рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада мастила дужи од 45 дана од дана 

закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање).  

С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији ±10%, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а највише до износа 
процењене вредности предметне јавне набавке. 
Место испоруке: Испорука предметних добара врши се у објекту Централни магацина Министарства 
унутрашњих послова. 
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10.4.  Захтев у погледу рока важења понуде:   
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају 
истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
10.5. Посебни захтеви: 
У складу са чланом 9. став 1. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова наручилац дефинише посебне 
захтеве које треба да испуни понуђач, а од којих зависи прихватљивост понуде, и то: 
1) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе један узорак (комад) за ставку 1 - јастучићи и ставку 2 - бочица 
мастила, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 

- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити 

квалитативни пријем добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Потврду или други важећи одговарајући документ, потписан и 
оверен од стране овлашћеног лица произвођача, понуђача или дистрибутера, којом се гaрaнтуje 
oригинaлнoст понуђених добара. Уколико се потврда издаје на страном језику потребно је доставити 
превод на српски језик оверен од стране судског тумача. 
10.6. Захтев у погледу гарантног рока: Минимум 12 месеца од дана испоруке добара (Уколико понуђач 
понуди гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у 
разматрање). 
11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 
 Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и 
без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим 
зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у 
конкурсној документацији. 
12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке 

Добављач се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора, односно најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана обостраног потписивања Уговора, достави две бланко соло менице, које 
представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантује уредно испуњење свих својих 
уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“. Уз менице  доставити копију картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму. Менице за добро извршење 

посла мора да важе још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза. Менице морају бити  регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне 
банке изабраног понуђача. Менице се држе код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза 
Добављача, након чега се враћају истом.  
13.Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче: 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу 

са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ (1-2): 
 
А) __________________________________________ динара без износа ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________)  
и 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 
 
(словима: ________________________________________________________________ ) 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР:  најнижа понуђена цена. 

 ВРЕДНОСТ  УГОВОРА:  Уговор  се  закључује  на  износ  процењене  вредности  предметне 

набавке. 

 ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 

потписивања или траје до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Наручилац задржава право да у складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку  
повећа или смањи оквирну количину.  

 ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

 РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 900 комада 
јастучића и 900 комада мастила је ___ дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико 
понуђач понуди рок испоруке оквирних количина од 900 комада јастучића и 900 комада 
мастила дужи од 45 дана од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и 
неће бити узета у разматрање).  
С обзиром да су дозвољена одступања од оквирних количина наведених у спецификацији 
±10%, евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца, а 
највише до износа процењене вредности предметне јавне набавке. 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана 
отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана 
отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати). 

 ГAРAНTНИ РOК:____________ од дана испоруке добара (минимум 12 месеца од дана 
испоруке добара. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 12 месеца, понуда ће се 
сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова. 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана по испоруци добара, пријему фактуре и 
извршеном кванитатнивном и квалитативном пријему, у складу са чланом 3. и 4. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12). Свака отпремница је праћена фактуром са бројем уговора. 
Плаћају се стварно примљене количине. 
 

 Место и датум                                   Понуђач 

     

_______________, ___. ___. 2017. год.                             ____________________________ 

                                (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до 

исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
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Укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности добара која нису испоручена у 
уговореном року, уговореним количинама и по диспозицији Наручиоца. 
 У случају неиспуњавања уговорних обавеза или неизвршавања истих од стране добаваљача у 
уговореном року, Наручилац има право да активира меницу за добро извршење посла и има право 
једностраног  раскида  Уговора и наплату уговорне казне у висини 10% укупне вредности Уговора. 

Наплату уговорне казне Наручилац врши одбијањем од прве фактуре Добављача која доспе 
код њега, без претходне сагласности Добављача. 
 Писмено образложење умањења фактуре, Наручилац доставља Добављачу у року од 5 дана 
од дана исплате фактуре са умањењем. 
 Закашњењем испоруке се сматра, ако Добављач без сагласности Наручиоца, испоручи  
добра после рокова наведених у по диспозицији Наручиоца. 
 У случају да Добављач не поштује рокове и захтеване количине добара по диспозицији 
Наручиоца ни након писаног упозорења, Наручилац задржава право да раскине уговор и активира 
меницу за добро извршење посла.  
 Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца на наплату проузроковане 
материјалне штете. 
 

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 7. 
             Добављач се обавезује да предметно добро испоручи Наручиоцу у исправном стању, према 
количини и карактеристикама, које су утврђене у понуди ___________ и да изврши испоруку року 
од ____дана од дана закључења Уговора (уписује понуђач). 

Остатак сукцесивно у року од 45 дана по захтеву наручиоца до износа процењене вредности 
предметне набавке. 

Испорука добара из члана 1. Уговора врши се у објекту - Централни магацина 
Министарства унутрашњих послова. 
 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 8. 
 Квантитативни  пријем добара из члана 1. овог Уговора врше записнички представници 
уговорних страна.  
            Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра даном потписивања записника о 
примопредаји јастучића и мастила за механизме службених штамбиља. 
            Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин 
прегледа.  
            У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора иста 
заменити или испоручити нова, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из 
става 2. овог члана. 
          Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 
прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о 
рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У 
том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији, испоручи нова добра или да замени добра на којима је утврђен недостатак, новим 
добрима без недостатака. 

ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
 Добављач даје гаранцију за испоручена добра у трајању од ____________, рачунајући од 

дана испоруке добара. 
Kрајњи примаоци Наручиоца су дужни да у периоду гарантног рока за сваку утврђену 

неправилност сачине комисијски записник који се доставља Добављачу са захтевом за замену 
добара код којих је дошло до неправилности. 
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 Добављач је обавезан да у замену за добра код којих је дошло до неправилности, испоручи 
купчевим крајњим примаоцима о свом трошку исту врсту и количину исправних добара или уз 
претходно добијену сагласност Наручиоца, исту количину сличних добара.  
 

Члан 10. 
            Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално 
избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца. 
 

    ЗАЛОЖНО ПРАВО 
                                                      

Члан 11. 
            Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким 
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ И ТАЈНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 12. 
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 

безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво 
лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 
информацијама у циљу извршења уговора. 

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој 
страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних 
страна,а који су у вези са овим уговором. 

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења 
уговора.                                      

ВИША СИЛА 
 

Члан 13. 
 Уколико после закључења Уговора наступе околности „више силе“ које доведу до ометања 
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се 
продужити за време трајања „више силе“.  
 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка 
збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 
извоза) и сл. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 14. 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране. У случају једностраног раскида уговора од стране 
Добављача, отказни рок не може бити краћи од 30 дана. 
 Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних 
обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у складу са законом. 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
 

Члан 15. 
Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности уговора под 

следећим, кумулативно постављеним, условима: 
а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
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