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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС”, бр. 86/2015 и 41/2019) и члана 40. Правилника о набавкама у Народној банци Србије (Г. бр. 1545 

од 13. марта 2014, Г. бр. 5808 од 4. августа 2014, Г. бр. 7575 од 12. октобра 2015, Г. бр. 9906 од 30. 

децембра 2016. и Г. бр. 8246 од 29. септембра 2017.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности (Г. бр. 6659 од  30. јуна 2020. и Г. Бр. 7488 од 24. јула 2020.) и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку мале вредности (Г. бр. 6660 од  30. јуна 2020.), припремљена је 
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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Народна банка Србије 

Краља Петра 12, Београд 

www.nbs.rs  

1.2 Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 

36. став 1. тачка 2)  ЗЈН и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-3631/2020 

од 26. јуна 2020. године. 

1.3 Предмет јавне набавке: услуга - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања уређаја 

Lasertec, ЈН 191/2020, по члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН. 

1.4 Није у питању резервисана јавна набавка. 

1.5 Не спроводи се електронска лицитација. 

1.6 Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ уговора.  

1.7 Контакт: javne.nаbavke@nbs.rs, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7.30 до 16.30 часова.  

1.8   Подаци о лицима којима се упућује позив за подношење понуде и разлози за упућивање позива 

тим лицима: Привредно друштво DMG MORI BALKAN GmbH, Владимира Поповића 6, Београд,  је  

једини овлашћени сервисер и продавац резервних делова за наведену опрему у Србији  и у складу са 

тим једини може да пружи услугу која је предмет ове набавке, на основу чега је добијено позитивно 

мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-3631/2020 од 26. јуна 2020. године. 
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2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  

                                                                   ОПИС УСЛУГА И ДОБАРА 

 

 
2.1 ВРСТА ДОБAРА И УСЛУГА  

Сервисне услуге  и резервни делови за потребе одржавања уређаја Lasertec.  

 

2.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

Техничке карактеристике услуга и добара који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 

3. конкурсне документације. 

 

2.3 КВАЛИТЕТ: 

У складу са захтевима из Техничке спецификације.  

 

2.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И УСЛУГА  

У складу са захтевима из Техничке спецификације и позивима наручиоца. 

 

2.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: 

Контрола извршених услуга и испоручених резервних делова се врши приликом записничке 

примопредаје, од стране представника наручиоца, оценом да ли извршене услуге и испоручена добра 

испуњавају уговорени квалитет. 

 

2.6 РОК ИСПОРУКЕ И ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

У складу са понудом.  

 

2.7 МЕСТО ИСПОРУКЕ И ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Пионирска 2, Београд. 
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3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Резервних делова уређаја LASERTEC 

Ред. 
број 

Code Назив 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена у РСД/ЕУР 

без ПДВ-а 
(заокружити 

валуту) 

Јединична 
цена у РСД/ЕУР са 

ПДВ-ом 
(заокружити 

валуту) 

1 2478167 
O-
RING*_*_*DIODENKAMM
ER*AION 

комад  
 

2 2783363 
HOLDER*KRISTALL*KPL*
MONTIERT 

комад  
 

3 2895557 
HOLDER*KRISTALL*V2A*
KPL*MONT 

комад  
 

4 2470318 
LASER*AUSTRITTSFENS
TER*AION 

комад  
 

5 2470320 
OPTICS*UMLENKSPIEGE
L*HR 

комад  
 

6 2470321 
KEY*ERSATZ*LASER 
AION 

комад  
 

7 2927771 
OPTICS*MICROSWITCH*
SHUTTER 

комад  
 

8 2927774 
OPTICS*DREHMAGNET*S
HUTTER 

комад  
 

9 2470314 
FUSE*GLASROHR*3.15A*
6.3x32*-- 

комад  
 

10 2470315 
FUSE*TCP*8A*--
*AC250V*DC65V 

комад  
 

11 2470329 
LASER*DIODENSTROMV
ERS.*VP490 

комад  
 

12 2470330 
LASER*Q-SWITCH-
TREIBER*SINGLE 

комад  
 

13 2470334 
LASER*Q-SWITCH-
TREIBER*DOUBLE 

комад  
 

14 2653732 SET*WASSERFILTER комад  
 

15 2653743 
HOUSING*WASSERFILTE
R*MINI 

комад  
 

16 2653745 
HOUSING*WASSERFILTE
R*MICRO 

комад  
 

17 2470340 
PUMP*KUEHLKREIS*50/6
0HZ*KPL 

комад  
 

18 2633454 
PUMP 
AGGRE*KUEHLKREIS*KP
L 

комад  
 

19 2470341 
COOLN 
UNIT*AION*1200W*50/60
HZ 

комад  
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20 2470342 
CONTROL 
UNIT*LASER*AION*KPL 

комад  
 

21 2470343 
EL 
EQUPMNT*LASER*AION*
KPL 

комад  
 

22 2335099 
OPTICS*BEAMEXPANDE
R*1:2*QUARZ 

комад  
 

23 2555846 LASER*AO-QSWITCH комад  
 

24 2359756 LASER*AO-Deflector комад  
 

25 2359758 LASER*AOM-Driver комад  
 

26 2537689 
LASER*PRISMA*PULS-
PICKER V1.1 

комад  
 

27 2559645 
LASER*PRISMA*SICH.RE
LAIS*K1 

комад  
 

28 2559649 
LASER*PRISMA*SICH.RE
LAIS*K6 

комад  
 

29 2565149 
LASER*RELAIS*BG-
KPL*K3 

комад  
 

30 2591213 
ACCESSOR*TROCKENMI
TTEL*LASER 

комад  
 

31 2655798 LASER*SICH.RELAIS*K2 комад  
 

32 2690545 
EL 
EQUPMNT*COHERENT*I
NTERL 

комад  
 

33 3011387 MIRROR*Ø12.7*6.35 комад  
 

 

 

 
Датум:  Потпис понуђача 
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4 СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Табела 1  

Р. бр. Услови и Докази  

1. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО: 

 
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

 
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

ДОКАЗ: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ПОТПИСАН– Поглавље 6.3).   

 

Табела 2 

Р. бр. 
 

Остала обавезна документа и обрасци који се достављају уз понуду 
 

1 Техничка спецификација (попуњена и потписана) 

 
2 

Образац понуде (попуњен и потписан) са прилогом (Поглавље 6.1) 

3 Образац изјаве о независној понуди (потписан) (Поглавље 6.2) 

 
4 
 

Модел уговора (попуњен и потписан) (Поглавље 7) 

 

 

Допунске напомене: 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Народну банку Србије о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин. 

 



 

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга  – сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања 

уређаја Lasertec, ЈН 191/2020, по члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН 

Страна 8 од 26 

 

 

 

5 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 
По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све захтеве из 

конкурсне документације, одмах ће се приступити преговарачком поступку.   

Понуђач може за процедуру преговарања овластити једно или више лица које-ја овлашћење-ња 

предаје-ју Комисији пре почетка преговарања. 

Предмет преговарања биће модел уговора и сви његови елементи. 

У поступку преговора не могу се понудити неповољнији услови од оних који су понуђени 

понудом. 

Резултат преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању, који би требало 

да потпишу чланови Комисије, као и присутни овлашћени представник-ци понуђача. 

Уколико представник понуђача не приступи преговарању или се на дан преговарања не може 

доћи до коначног договора око модела уговора и његових елемента, преговори се могу наставити 

писаним путем. 
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6 ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

- Техничка спецификација (Поглавље 3); 

 
- Образац понуде (Поглавље 6.1); 

 

- Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 6.2); 

 

- Образац изјаве о испуњености услова (Поглавље 6.3); 

 

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) (Поглавље 6.4); 
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Р. бр. јавне набавке: 191/2020  

 

 

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Јавна набавка услуга и добара - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања 

уређаја Lasertec 

 

Цена радног сата  сeрвисера: 

 
___________________ у дин без ПДВ-а  

 
___________________ у дин са ПДВ-ом  

 
 

Рок испоруке резервних делова: 
(максимално 90 календарских дана)  

до ____________ календарских дана од дана пријема  
писаног позива (укључујући и имејл) представника 

Наручиоца  

Гарантни рок за резервне делове: 
(минимално 6 месеци) 

_______________ месеци од дана испоруке резервних 
делова верификоване отпремним документом  

Рок одзива на позив за извршење услуга: 
(максимално 3 календарска дана) 

до ____________ календарских дана од дана пријема  
писаног позива (укључујући и имејл) представника 

Наручиоца 

Гарантни рок за извршене  услуге: 
(минимално 6 месеци) 

_______________ месеци од дана извршења услуга 
верификоване записником о извршеним услугама 

Рок плаћања  
(минимум 15 – максимум 45 календарских 
дана): 

___________ дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног по испоруци добара верификованој 

отпремним документом 

Рок важења понуде:  
(мин. 60 дана) 

________ дана од дана отварања понуда.  

Напомене: 

   

Саставни део обрасца понуде чини попуњена и потписана Техничка спецификација. 

Набавка ће се вршити до утрошка средстава у висини процењене вредности. 

Цене резервних делова које су предмет набавке могу бити изражене у динарима или страној 

валути – еврима, а цена услуга само у динарима. 

 Плаћање резервних делова чија је цена изражена у еврима биће извршено у динарској 

противвредности по одговарајућем званичном средњем курсу динара Народне банке Србије за евро, 

на дан фактурисања. 

У случају да су потребни резервни делови, који нису наведени у техничкој спецификацији, 

замена тих резервних делова вршиће се на основу претходне писмене сагласности Наручиоца на 

понуду Пружаоца услуга, у погледу врсте, количине, квалитета и цене тих резервних делова, у ком 

случају ће се примењивати све одредбе уговора.  

Пружалац услуга  се обавезује да приликом фактурисања услуга и испоручених резервних делова 

на рачуну наведе редни број  јавне набавке (ЈН 191/2020) и број уговора под којим је исти заведен код 

Наручиоца. 
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Пружалац услуга се обавезује да услугу и испоруку резервних делова и најави на електронску 

пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време испоруке добара, имена и презимена 

особа која ће испоручити добро и регистарски број возила. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

Прилог обрасца понуде:  

- Подаци о понуђачу 

 

mailto:zahtevi.zin@nbs.rs
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ПРИЛОГ 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Пословно име понуђача: 

 

Адреса седишта: 

 

Лице за контакт: 

 

Електронска адреса (e-mail): 

 

Телефон: 

 

Телефакс: 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

Матични број понуђача: 

 

Број рачуна: 

 

Заступник понуђача који је овлашћен 

за  потписивање уговора 
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6.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

 

- да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима; 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
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6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

Понуђач _________________________________________________________________  испуњава 

услове утврђене у Поглављу 4. конкурсне документације за ЈН бр. 191/2020, односно да: 

 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

РС или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

4. је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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6.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

И З Ј А В А 

 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку 

јавне набавке имао следеће трошкове: 

 

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

 _______________ РСД  

 

 _______________ РСД 

 

 _______________ РСД 

 

 _______________ РСД 

 

 _______________ РСД 

 

 _______________ РСД 

 

 _______________ РСД 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстaва обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 

41/2019) обавезни елемент конкурсне документације. 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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7 MОДЕЛ УГОВОРА 

 
о пружању сервисних услуга и резерних делова за потребе одржавања уређаја Lasertec 

 

 

 

закључују: 

 

 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 

Краља Петра бр. 12, Београд 

коју заступа________________________ 

(у даљем тексту: Корисник) 

с једне стране, 

 

 

 

и 

 

 

 

DMG MORI BALKAN GmbH,  

Владимира Поповића 6, Београд  

кога заступа __________________________ 

(у даљем тексту: Пружалац услуга) 

с друге стране 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора је пружање сервисних услуга и испорука и замена резервних делова за потребе 

одржавања уређаја Lasertec (у даљем тексту: услуге и резервни делови), према понуди Пружаоца 

услуга заведеној у Народној банци Србије под бројем /од / 2020. (попуњава Корисник) и Техничкој 

спецификацији, које чине саставни део уговора. 

 

ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Јединичне цене резервних делова и услуга утврђене су у понуди из члана 1. овог уговора. 

Цена радног сата сервисера износи __________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност уговора износи / динара (Попуњава Корисник), без ПДВ-а (процењена  вредност 

јавне набавке). 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3. 

За извршене услуге и испоручене резервне делове Пружалац услуга испоставља рачун који гласи 

на име Народна банка Србије, Краља Петра12, Београд, а доставља га на плаћање на адресу Завода за 

израду новчаница и кованог новца, Топчидер, Пионирска 2.  

Корисник се обавезује да за извршене услуге и испоручена добра плати Пружаоцу услуга према 

јединичним ценама из члана 2. oвог уговора, у року од __________ дана од дана пријема исправног 

рачуна верификованог Записником о извршеним услугама и испорученим резервним деловима. 

Плаћање  испоручених резервних делова чија је цена изражена у еврима биће извршено у 

динарској противвредности по одговарајућем званичном средњем курсу динара Народне банке Србије 

за евро, на дан фактурисања. 

Пружалац услуга се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и 

извршених услуга на рачуну наведе и број уговора под којим је исти заведен код Корисника (ЗИН. бр) 

и број јавне набавке – ЈН 191/2020). 

 

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

Члан 4. 

Пружалац услуга ће извршење услуга и испоруку резервних делова извршавати сукцесивно, на 

основу појединачних писаних позива (укључујући и имејл) представника Наручиоца. 

Пружалац услуга се обавезује да пружа услуге и испоручује резервне делове у свему у складу са 

захтевима и роковима из понуде из члана 1. овог уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да извршење услуга и испоруку добара најави на електронску 

пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време испоруке резервних делова, податке о 

Испручиоцу, имена и презимена особа која ће испоручити резервне делове и регистарски број возила. 
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ПРИЈЕМ УСЛУГА И ДОБАРА  И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 5. 

Уговорне стране су у обавези да изврше квалитативни и квантитативни пријем услуга и  

резервних делова о чему се води Записник који потписују представник Пружаоца услуга и 

представник Корисника. 

Приликом примопредаје, представник Корисника је дужан да извршене услуге и испоручене 

резервне делове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах 

саопшти Пружаоцу услуга. 

Ако се након извршења услуга и пријема резервних делова покаже неки недостатак који се није 

могао открити уобичајеним прегледом, представник Корисника је дужан да без одлагања о том 

недостатку писменим путем обавести Пружаоца услуга. 

У случају да је Пружалац услуга знао или морао знати за недостатке, Корисник има право да се 

на те недостатке позове и када представник Корисника није извршио своју обавезу да извршене 

услуге и испоручене резервне делове прегледа, односно да благовремено обавести Пржаоца услуга о 

уоченом недостатку. 

Члан 6. 

У случајевима из члана 5. овог уговора Корисник има право да захтева од Пружалац услуга да му, 

у року до седам дана од пријема позива представника Корисника, испоручи други резервни делови без 

недостатка или поново изврши услугу (испуњење уговора).  

Ако Корисник не добије испуњење уговора у рокu из става 1. овог члана Корисник има право да 

раскине уговор, о чему писмено обавештава Пружаоца услуга.  

Корисник може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Пружалац услуга 

обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Пружалац услуга неће моћи да 

испуни уговор ни у накнадном року.  

 

ЗАШТИТА ОД ЕВИКЦИЈЕ 

Члан 7. 

Пружалац услуга је дужан да Кориснику испоручи резервне делове слободне од права или 

потраживања трећих лица. 

Пружалац услуга одговара Кориснику ако на испорученим резервним деловима, постоји право 

или потраживање трећег лица које искључује, умањује или ограничава право Корисника на 

коришћење и располагање. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

 

Гарантни рок за извршене услуге и испоручена добра одређен је понудом из члана 1. овог 

уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да се у гарантном року одазове на позив представника Корисника 

одређеном у понуди из члана 1. овог уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

 

Уколико Пружалац услуга у уговореном року не испуни уговорену обавезу, а под условом да до 

тога није дошло кривицом Корисника, нити услед дејства више силе, Корисник има право да за сваки 

дан закашњења и за сваки појединачни случај наплати уговорну казну у износу од 0,2% вредности 

извршених услуга и испоручених резервних делова. 

Уговорна казна из става 1. овог члана уговора почиње да се рачуна од првог наредног дана од 

дана истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене 

обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне 

вредности  извршених услуга и испоручених резервних делова. 

Уколико Пружалац услуга уопште не изврши уговорену обавезу, Корисник има право да за сваки 

појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 10% укупне цене наручених услуга и 

резервних делова. 

Пружалац услуга се обавезује да у року од осам дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца 

достави књижно одобрење ради наплате уговорне казне из овог члана уговора. 

Право Корисника  на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника да захтева накнаду 

штете.   

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 10. 

 

Пружалац услуга се обавезује да достави две бланко соло менице без протеста истовремено са 

потписивањем уговора, на адресу Немањина бр. 17, Београд, Дирекција за набавке, Одељење за  јавне 

набавке, односно најкасније у року од седам дана од дана обостраног потписивања уговора, које 

представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантује уредно испуњење свих својих 

уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, 

као и отклањање грешака у гарантном року. Менице се држе у портфељу Корисника  све до испуњења 

уговорених обавеза, након чега се враћају Пружаоцу услуга. 

Меницe морају бити евидентиранe у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и 

оверенe у складу са статусном документацијом и потписанe од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз истe мора бити достављено менично овлашћење – писмо, попуњено и оверено у складу са 

статусном документацијом, са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницe мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу - писму.  

Уколико Пружалац услуга не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у уговореном 

року Корисник има право једностраног раскида уговора. 

Члан 11. 

Уколико Пружалац услуга у року из члана 9. став  4. овог уговора не достави Кориснику књижно 

одобрење за наплату уговорне казне Пружалац услуга овим уговором овлашћује Пружаоца услуга да 

уговорну казну и друге трошкове  наплати из меница утврђених чланом  10. овог уговора, у висини од 

највише 10% укупне вредности из члана 2. став. 3. овог уговора. 
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ЗАБРАНА ПРЕНОСА И ЗАЛОГЕ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ УГОВОРА 

Члан 12. 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима 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. 

Пружалац услуга одговара Кориснику у случају неовлашћеног уступања, односно давања у 

залогу свог потраживања из овог уговора. 

Корисник има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе уговора. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 13. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и закључује 

се на период од 24 месеца.  

 

ВИША СИЛА 

Члан 14. 

Уколико испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће услед спољног догађаја који 

је изван њене контроле и утицаја и који се објективно није могао предвидети у време закључења 

уговора и који уговорна страна није могла избећи или савладати (виша сила), уговорна страна 

погођена вишом силом ослобађа се одговорности због неиспуњења обавезе. Ослобођење од 

одговорности производи правна дејства од тренутка немогућности испуњења. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је другој уговорној страни упутити обавештење о 

немогућности испуњења уз навођење разлога немогућности. Уколико обавештење не стигне другој 

страни у разумном року, страна погођена вишом силом одговара за штету проузроковану 

пропуштањем упућивања обавештења. 

Уколико је немогућност привременог карактера, ослобођење од извршења обавезе траје само до 

престанка околности које су проузроковале немогућност испуњења. 

Уколико немогућност траје дуже од 30 дана друга уговорна страна може раскинути уговор. 

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити уговорну страну погођену 

вишом силом. Обавештење о раскиду мора бити сачињено у писаној форми и без одлагања 

достављено другој страни. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране. Неиспуњење обавезе постоји: кад уговорна обавеза није испуњена, кад је делимично 

испуњена, као и кад је испуњена али не онако како је то уговором предвиђено. 

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну, 

обавештењем у писаној форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским путем 

(имејл). 
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ОТКАЗ УГОВОРА 

Члан 16. 

Свака уговорна страна може отказати уговор. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана износи 30 дана и тече 

од дана достављања писаног обавештења o отказу и доказа о његовој оправданости. 

Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно објективног и 

доказивог разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати 10% 

укупне вредности уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Пружалац услуга је дужан да, без одлагања, писаним путем обавести Корисника о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке током важења уговора и да је 

документује на прописани начин, уз навођење броја уговора под којим је исти заведен код Корисника 

(З. бр.) и број јавне набавке – ЈН 191/2020. 

Члан 18. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се уређују 

облигациони односи, као и други прописи који уређују ову материју. 

Члан 19. 

Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном надлежан је 

Привредни суд у Београду. 

 

Члан 20. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 

по 3 (три) примерка. 

 

За Пружаоца услуга  За Корисника 
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8 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

8.1   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

8.2  ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ  

1) Понуда понуђача (укључујући и прилоге) требалa би да буде ручно нумерисана (свака страна 

појединачно) са јасно написаним бројем стране од укупног броја страна (нпр. 1 од 2), парафирана и 

печатирана од стране понуђача.  Комплетна документација (понуда) требала би бити избушена, 

увезана концем и запечаћена воском за печаћење.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне 

документације наведеним у Поглављу 4. Услови за учешће из чл. 75. и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. 

Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени и потписани. 

2) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у 

затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Народна банка Србије, 

Немањина 17, са напоменом:  

„Понуда за јавну набавку услуга - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања 

уређаја Lasertec - не отварати, ЈН 191/2020 - не отварати“ 

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног 

лица за контакт. 

Пожељно је да понуђач уз оригинал понуде поднесе и копију понуде. 

И оригинал и копија треба да буду у посебним затвореним ковертама и запаковане у један 

коверат на коме ће писати: „Понуда за јавну набавку услуга - сервисне услуге и резервни делови за 

потребе одржавања уређаја Lasertec - не отварати, ЈН 191/2020, - не отварати“ 

 Коверта са оригиналном понудом треба да буде означена са „Оригинал понуда за јавну 

набавку услуга - сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања уређаја Lasertec, ЈН 

191/2020 - не отварати“. 

Коверта која садржи  копију понуде, у свему истоветна са оригиналном понудом, треба да буде 

означена са „Копија понуде за јавну набавку услуга - сервисне услуге и резервни делови за 

потребе одржавања уређаја Lasertec - не отварати, ЈН 191/2020 - не отварати“. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ: 

3. август 2020. године, до 11.00 часова 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Немањина 17, 

Београд, пристигла закључно са 3. августом 2020. године, до 11.00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на 

адреси Немањина 17, закључно са 3. августом 2020. Године, до 11.00  часова. 

3) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након 

истека рока за подношење понуда, дана 3. августа 2020, у 11.30 часова на адреси Немањина 17, 

Београд, канцеларија број 3077, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

4) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда и у поступку преговарања: У поступку отварања понуда и преговарања могу учествовати 

опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда и поступка 

преговарања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и преговарања 
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дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће 

у поступку јавног отварања понуде и преговарања. 

Уједно, како би се обезбедила примена неопходних превентивних мера у циљу спречавања 

ширења заразне болести COVID -19, сваки понуђач, на заказано отварање понуда и прговарање може 

послати само представнике који су опремљени заштитним маскама и рукавицама. 

Такође, присутни представник понуђача мора одржавати социјалну дистанцу, односно 

растојање између два лица од најмање два метра. 

Уколико представник понуђача не носи лична заштитна средстава (маску која пријања на нос и 

уста и рукавице), биће му ускраћено присуство отварању понуда и преговарање.  

5) Исте превентивне мере заштите у обавези су да примене и заинтересована лица (јавност) која 

желе да присуствују поступку отварања понуда 

6) Контакт: e-mail: odeljenje.nabavke@nbs.rs. сваког радног дана (понедељак – петак), од 7.30 до 

16.30 часова.  

8.3    ПАРТИЈЕ  

Предметна јавна набавка није обликована у партије. 

8.4   ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

8.5    НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, 

допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је 

Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 

Понуда се не може изменити, допунити или  опозвати по истеку рока за подношење понуда. 

8.6   УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

У предметном поступку није утврђена могућност за учествовање у заједничкој понуди или као 

подизвођач.  

8.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Како понуђачу није дозвољено да извршење предметне набавке делимично повери подизвођачу, 

то се и не доказује испуњеност услова од стране подизвођача. 

8.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Понуду не може поднети група понуђача, па се и не доказује испуњеност услова у заједничкој 

понуди. 

8.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 

карактеристикама. 

Рачун се испоставља на основу документа – записника којим се верификује квантитет и 

квалитет испоручених добара. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног за извршене услуге 

и замењене резервне делове, верификоване Записником о извршеним услугама и замењеним 

деловима. Минимални рок плаћања је 15 дана од дана пријема исправног рачуна, а максимални 45 

дана. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди 

авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
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Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно и 

сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

8.10  ЦЕНА 

 
Цене резервних делова са свим трошковима могу бити исказане у динарима или страној валути 

(еврима).  

Цене услуга са свим трошковима морају бити исказане у динарима. 

Приликом оцењивања понудe, за прерачун у динаре ће се користити одговарајући званични 

средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда.  

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

ЗЈН. 

8.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Две бланко соло менице без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

отклањање грешака у гарантном року и евентуално плаћање уговорне казне. 

Меницe морају бити евидентиранe у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 

оверенe у складу са статусном документацијом и потписанe од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз истe мора бити достављено менично овлашћење – писмо, попуњено и оверено у складу са 

статусном документацијом, са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницe мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу - писму. 

Менице морају бити регистроване у Регистру Народне банке Србије (Модел меничног 

овлашћења дат у Поглављу 9.). 

 

8.12 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.  

8.13 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

У предметној набавци је објављена сва потребна документација. 

8.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на имејл: javne.nabavke@nbs.rs, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације Наручилац ће 

објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-тендери. 

Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на имејл 
odeljenje.nabavke@nbs.rs  се може вршити сваког радног дана (понедељак – петак), од 7.30 до 16.30 

часова.  

Комуникација између заинтересованих лица/понуђача и наручиоца се врши на начин описан у 

члану 20. ЗЈН, и то: 

− путем електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници линк-тендери; 
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− ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на 

исти начин потврди пријемног документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

8.15  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Народна банка Србије може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде (члан 93. ЗЈН). 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити 

као неприхватљиву. 

8.16 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

8.17 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Захтев за заштиту  права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на имејл: 

odeljenje.nabavke@nbs.rs сваког радног дана (понедељак – петак), од 7.30 до 16.30 часова.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

За лица која нису учествовала у овом поступку јавне набавке не важе одредбе наведене у ставу 4. 

и 5 ове тачке. 

После доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 

840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, модел и позив на број (одобрење): број или ознака 

јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, наручилац Народна банка Србије, јавна набавка ЈН 

231/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

8.18 УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат. 

8.19 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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9 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

ДУЖНИК: ____________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________ 

Матични број: ________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

 

КОРИСНИК: Народна банка Србије (Поверилац) 

Седиште: Београд, Краља Петра 12 

 

Предајемо Вам 2 (две) бланко соло менице, серије __________________ и серије 

___________________________________и овлашћујемо Народну банку Србије, Београд, Краља Петра 

12,  као повериоца, да предате менице може попунити на износ од највише 10% (десет посто) укупне 

вредности из члана 2. става 3. говора, без ПДВ-а, за ЈН 191/2020,  а по основу гаранције за добро 

извршења посла, односно којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза,  

отклањање грешака у гарантном року  и евентуално плаћање уговорне казне. 

Овлашћујемо Народну банку Србије, Краља Петра бр. 12, Београд да може извршити наплату 

попуњене менице, без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, са свих рачуна 

Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших 

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Менице су важеће и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника. 

Менице су потписане од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и 

презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

Менице су оверене у складу са статусном документацијом и садрже потпис издаваоца менице - 

трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 

(један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања                                                                             Дужник - издавалац                     

         овлашћења                                                                                                          менице 

 

____________________________                                                         ____________________________ 

                                                                                                                        потпис овлашћеног  лица 

 

Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само изабрани понуђач 

уз уговор.                                                                                                                                        


