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Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број:  
Датум:  
 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
УГОВОР 

 о набавци и уградњи телефонске централе у зграду Дирекције по набавци 
путем поруџбенице  брoj 36/Н – 09/2017 

 
Закључен између: 
 

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре-Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  
матични број 17855212, шифра делатности 8411, рачун извршења 
републичког буџета: 840-1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа вршилац 
дужности директора Љубиша Михајловић, дипл.инж. (у даљем тексту: 
Наручилац). 

 и 
 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа.......................................................... (у даљем тексту: Извођач) 

  
Основ уговора: набавка  путем наруџбенице број:  36/Н – 09/2017  
 Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
  

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка набавке број 14/40 

oд 30.маја 2017.године, спровео поступак набавке путем наруџбенице за 
набавку, уградњу и програмирање телефонске централе са пратећом 
опремом у згради Дирекције, набавка  број 36/Н – 09/2017 и да је Извођач 
доставио понуду број ________ дана ________ 2017.  године која је као 
најповољнија изабрана у поступку. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је демонтажа старе телефонске централе, набавка, 
уградња и програмирање нове телефонске централе са пратећом опремом у згради 
Дирекције, ул. Француска бр.9 у Београду,  све према условима који су садржани у 
Захтеву за достављање понуде и сагласно условима и захтевима наручиоца и 
прихваћеној понуди Извођача бр. ______/______, а која је саставни део овог 
уговора. 

 

Р.бр. Опис ком 

цена по 
јединици мере 

без ПДВ 
 

Укупна цена без 
ПДВ 

1. 

Телефонски систем Panasonic KX-
NS500 или одговарајући капацитета: 

 6 аналогних портова улазних линија 
               1 PRI ISDN приступ 

 18 дигиталних портова за локалне 
прикључке 

 48 аналогних портова за локалне 
прикључке 

1  

 

2. 
Дигитални телефон  KX-DT521  или 
одговарајући 
 

15  
 

3.  
Дигитални телефон KX-DT543  или 
одговарајући 
 

2  
 

4. 
Конзола   KX-DT590  или дговарајућа 
 
 

2  
 

5. 
Демонтажа старе централе, монтажа 
нове и њено  програмирање 
 

  
 

 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 2. 

 Извођач се обавезује да ће наручиоцу демонтирати стару централу,  
набавити, уградити и програмирати нову централу са пратећом опремом (телефони, 
конзола) из члана 1. са карактеристкама утврђеним у Захтеву за достављање понуде 
по набавци путем поруџбенице бр. 36/Н-09/2017 из Понуде извођача, број 
________а која је код наручиоца заведена под бројем ____________. 
          Извођач се обавезује да ће наручиоцу испоручити и уградити опрему из члана 
1. по уговореним јединичним ценама за сваки артикал наведен у понуди. 
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           Извођач се обавезује да уговорену опрему из претходног става испоручи и 
угради у зграду Дирекције у ул. Француска бр.9 у Београду, сагласно условима 
датим у оквиру Захтева за понуду. 
 
 
                                                                     Члан 3. 

Цена уговорене набавке  опреме из члана 1. овог Уговора износи:  
 

_________ динара 
(словима:_____________________) 

 
                ПДВ износи: 

__________ динара 
(словима:_________) 

 
                Укупна вредност опреме из чл. 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
 

________________ динара 
(словима:___________) 

 
Уговорена цена је фиксна и коначна за опрему из члана 1.овог Уговора. 

 
Члан 4. 

           Извођач и Наручилац су се договорили да Наручилац уговорену цену из 
члана 4 овог Уговора исплати Извођачу на следећи начин: 

 након  извршене испоруке и уградње телефонске централе и пратеће опреме 
из члана 1. овог Уговора у року од ______ дана од дана пријема 
верификованог рачуна и Комисијјске примопредаје обима испоруке и 
изведених радова у складу са Спецификацијом и Записника потписаног од 
стране Извођача с једне стране  и представника Наручиоца са друге стране. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 
Извођач се обавезује да ће при потписивању уговора предати наручиоцу 

средства финансијског обезбеђења и то: 
Бланко соло меницу са меничном изјавом на износ од 10% од укупне 

уговорене цене  за отклањање грешака у гарантном року  коју  извођач  предаје  
наручиоцу на дан примопредаје и сачињавања Коначног финансијског обрачуна са 
роком важења менице до истека уговором дефинисаног гарантног рока у складу са 
чл.9. уговора. 

Бланко соло менице морају пре предаје бити регистрована код Народне 
банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 

У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, 
износ и основ издавања. 
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Уз гаранцију (бланко соло меницу) извођач  је дужан да наручиоцу преда: 
попуњено и оверено менично овлашћење  и копију депо картона оверену печатом 
пословне банке, не старију од 6 месеци. 

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу наручилац ће вратити 
извођачу након истека уговореног гарантног рока, у свему према одредбама 
Уговора које се односе на отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити. 
  

 
РОК ЗА ЗА ИСПОРУКУ И УГРАДЊУ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, 
ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 
 

Члан 6. 
 Извођач је у обавези да уговорену испоруку и уградњу опреме из члана 1. 
овог Уговора изврши у року од _______ (словима: ___________) календарских дана 
од дана потписивања уговора. 
  

Члан 7.  
 Уколико Извођач из објективних разлога не може да заврши испоруку и 
уградњу опреме из члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока 
под условом да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, 
одмах по настанку околности због којих се тражи продужење рока и то:  

- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес; 
- нестанак електричне енергије код Наручиоца у времену дужем од 

половине редовног дневног радног времена, а услед престанка 
испоруке од стране надлежне електродистрибуције; 

- непредвиђени радови за које се није могло знати у тренутку давања 
понуде; 

- мере државних органа (проглашење ванредног или ратног стања). 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
 За сваки дан закашњења по истеку уговореног рока (осим из оправданих 
разлога предвиђених чланом 7. овог Уговора), Наручилац може да наплати 
Извођачу уговорну казну у висини од 2,5 (словима: дваипо)‰ вредности 
уговорених радова дневно, али тако да укупно утврђена уговорна казна не може 
прекорачити износ од 5 (словима: пет)% уговорене вредности из чл.3. уговора. 
 У случају да укупан износ уговорне казне прекорачи износ од 5 (словима: пет)% 
вредности уговорених радова, Наручилац има право на једнострани раскид уговора и 
накнаду штете која настане због неизвршења посла у уговореном року: трошкове 
демонтирања старе централе, и уградње нове централе и опреме. 
  
 ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ГАРАНЦИЈА 
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Члан 9. 
Извођач се обавезује да испоруку и уградњу опреме изводи у складу са условима из 
Захтева за понуду а нарочито: 

- да уговорене обавезе из члана 1. овог Уговора изврши стручно, 
квалитетно, строго поштујући професионална правила струке и уз 
употребу одговарајућих прописаних материјала. 

- да уређаји, опрема, делови и материјали који се набављају и/или уграђују 
буду из нове производње (а не половни, ремонтовани, репарирани и томе 
слично) 

- да у складу са Спецификацијом и захтевима Наручиоца уграђује 
искључиво нове материјале и нова средства јер  половна, већ коришћена 
или на било који начин прилагођена и неодговарајућа средства за уградњу 
неће бити прихваћена од стране Наручиоца 

- да о свом трошку отклони све штете које настану као последица 
демонтаже старе централе и уградне и програмирања нове и да о свом 
трошку отклони и све друге штете, а које нису проузроковане директним 
дејством Наручиоца 

- да изврши именовање представника који ће извршити комисијску 
примопредају и сачинити и потписати Записник, који је саставни део 
коначне фактуре. 

- да за уграђену опрему гарантује квалитет у року од ____ (словима: _____) 
месеци, рачунајући од дана техничке примопредаје, односно сачињавања 
Записника. 

- да за време трајања гарантног рока обавља сервис уграђених врата, као и 
након истека гарантног рока. 

- да за време трајања гарантног рока, који почиње да тече од дана извршене 
техничке примопредаје, о свом трошку отклони све недостатке који су 
последица пропуста у раду Извођача или недостатака уграђеног 
материјала. Рок за отклањање недостатака, који су предмет оправдане 
рекламације, је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема Захтева 
Наручиоца радова за отклањање насталог недостатка. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 
 Овај Уговор може се раскинути из разлога немогућности извршења 
испоруке и уградње опреме у уговореном року из члана 6. овог Уговора, а што 
сагласно констатују Наручилац и Извођач, или се једнострано може раскинути од 
стране Наручиоца из разлога предвиђеног чланом 8. став 2.овог Уговора. 
 Овај уговор се може раскинути и из разлога непоштовања услова и захтева 
утврђених Захтевом за понудом, односно прихваћеном понудом, при чему раскид 
уговора сачињава уговорна страна која улаже приговор. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 11. 
            Примопредаја испоручене и уграђене опреме из члана 1. овог Уговора ће 
извршити представници Наручиоца и Извођача о чему ће сачинити Записник о  
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техничкој примопредаји испоручене и уграђене опреме која је предмет овог 
Уговора. 

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 Све измене овог Уговора могу се вршити само уз писану сагласност 
уговорних страна. 
 Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају 
договорно, преко својих представника, а уколико то није могуће, за решавање спора 
биће надлежан Привредни суд у Београду. 
 

Члан 13. 
 Овај Уговор ступа на снагу када га у истоветном тексту потпишу обе 
уговорне стране. 
 

Члан 14. 
 Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 

 
 
          
 
           ЗА НАРУЧИОЦА                                                           ЗА   ИЗВОЂАЧА         

        В.д.директора                                                                     Директор 
 
 
  ________________________                                 _________________________         

           Љубиша Михајловић                                         
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


