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Измена и допуна конкурсне документације  

 

Јавна набавка - Услуга саветника за јавно- приватно партнерство за изградњу складишта за 

обавезне резерве 

 

Отворени поступак  

 

Јавна набавка бр.06/2016 

 

1) На страни 7/53 Конкурсне документације Поглавље III Техничке карактеристике, тач. 12, 

13. и 18. се бришу. 

2) На страни 12/53 Конкурсне документације тачка 2. подтачка а) мења се и гласи: 

"а) Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини 

траженог аванса са ПДВ са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана коначног рока 

за извршење обавеза из члана 6. уговора о јавној набавци;". 

3) На страни 14/53 Конкурсне документације тачка 22. у подтачци „В“ после речи: 

"институционалног јавно-приватног партнерства" додају се речи: "у области пружања 

услуга које се тичу предмета ове јавне набавке“. 

4) На страни 15/53 Конкурсне документације у тач. 2. и 3. у речи "Закона" мења се велико 

слово „З“ малим словом „з“, тако да сада гласи: "закона". 

5) На страни 27/53 Конкурсне документације у Обрасцу 2.- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

тачка 5 се брише, а тачка 7 мења и гласи: „Припрема коначног извештаја о раду“. 

6) На страни 39/53 Конкурсне документације Образац 12.-Модел уговора, мења се и гласи:  

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уговор  

о пружању саветодавних услуга 
 

Закључен дана ____ 2016. године у Београду између уговорних страна: 

 

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ-

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА,  Београд,  ул.  Немањина  бр.  22-26,  

матични  број: 17855182,  ПИБ: 108867689, телефон: 011/3604 448 факс: 011/3625 

057,  коју заступа в.д. директора Вукадин Вукајловић као Наручилац, (у даљем 

тексту: Наручилац) с једне стране  

и  

______________________________________________, ___________________,  



 

ул. ___________________________ бр. ____ , матични 

број:_____________________ 

број рачуна: ____________________________, назив банке:_____________________ 

_________________________________________, порески индетификациони 

број:___________________, евиденциони број за ПДВ: ____________________, 

шифра делатности: ____________________, телефон:___________________, 

факс:___________________, као Саветник (у даљем тексту: Саветник), с дуге 

стране 

 

док су чланови групе/подизвођачи: 

 

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, 

ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________. 

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, 

ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________. 

 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Заједнички назив за потписнике овог уговора је Уговорне стране. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручиоцу поднет самоиницијативни предлог пројекта институционалног 

јавно - приватног партнерства, дана ___ . ___ . 2016. године; 

- да је Наручилац у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама 

„Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Планом набавки за 2016. годину, 

број: _________________ од __________. године, на основу Одлуке о покретању 

поступка број ________ заведене под бројем: ___________ од _________. године и 

позива за достављање понуда, спровео отворени поступак за јавну набавку услуга 

саветника за јавно - приватно партнерство за изградњу складишта за обавезне резерве, 

ЈН број ________; 

- да је понуђач ________________________________________, 

___________________, ул. ________________________, бр.____, доставио понуду број 

_____ од __________.2016. године, заведену под бројем: ____-__________/2016 од 

_____________.2016.године, која је саставни део овог уговора; 

- да понуда понуђача број ______________ од ______________ године у 

потпуности одговара условима и техничким спецификацијама из конкурсне 

документације; 

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: 

_________________________ од ____________. године, као најприхватљивију понуду 

изабрао понуду понуђача ________________________________________, 

_________________________ , ул. ________________________, бр.____ . 

 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је услуга саветника за јавно - приватно партнерство за 



 

изградњу складишта за обавезне резерве, односно уређивање других међусобних права и 

обавеза Уговорних страна у вези са реализацијом пројекта институционалног јавно-

приватног партнерства „Финансирање, изградња и коришћење складишта за обавезне 

резерве нафте и деривата нафте Републике Србијеˮ и испуњења обавеза јавног и 

приватног партнера из јавног уговора, према техничким спецификацијама и прихваћеној 

понуди понуђача: _______________________________, ___________________, ул. 

________________________, бр.____, која је саставни део овог уговора, а у свему је 

сачињена према условима из позива и конкурсне документације.  
 Закључењем уговора Саветник се обавезује да Наручиоцу, на начин, под 

условима и у роковима утврђеним овим уговором пружи консултантске услуге правног 

и финансијског саветника у реализацији пројекта из става 1. овог члана.  

 

III ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 3. 

 Уговорне стране сагласно утврђују да Саветнику за извршене услуге из члана 2. 

овог уговора припада накнада у износу од ______________________ (словима: 

_______________________________________________) динара без ПДВ, односно 

_______________________________________ (словима: 

__________________________________) динара са ПДВ-ом. 

 Обрачун пореза на додату вредност биће извршен у складу са важећим 

законским прописима у моменту настанка пореске обавезе. 

 У цену услуга из става 1. овог члана урачунате су услуге правног и 

финансијског саветника, сви пратећи и други зависни трошкови, укључујући трошкове 

умножавања и превода докумената, путовања, издавања путних исправа, виза, 

смештаја и исхране особља, комуникације, доходак, режију, банкарске гаранције, 

осигурање, све порезе, дажбине и друге финансијске обавезе у складу са важећим 

законима Републике Србије, као и све друге непосредне и посредне трошкове 

неопходне за потпуно извршење обавеза по овом уговору. 

 

Члан 4. 

 Накнада одређена овим уговором за извршење уговорених услуга је једина 

накнада коју Саветник прима за извршене услуге. Он, његови запослени, као ни трећа 

лица ангажована за потребе реализације овог уговора, не смеју да приме од било кога ма 

какву накнаду за обављени посао, осим накнаде која је одређена овим уговором. 

 

IV УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

 

Члан 5. 

 Почетком вршења услуге сматраће се дан увођења у посао. Увођење у посао 

извршиће се даном кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Саветник доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса из 

члана 11. овог уговора, 

- да је Саветник доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро изршење 

посла из члана 13. овог уговора, 

- да је Наручилац предао Саветнику све податке који су неопходни за пружање 

уговорених услуга. 

 

V РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА 

 



 

Члан 6. 

Саветник је дужан да услуге из члана 2. овог уговора изврши и уговорену 

документацију преда Наручиоцу до 30. јуна 2017. године, и то, да: 

1. реализује подршку Министарству рударства и енергетике као Јавном телу у 

поступку подношења Предлога пројекта јавно-приватног партнерства Влади (анализа и 

оцена оправданости поднетог самоиницијативног предлога пројекта јавно-приватног 

партнерства, припремљен Предлог акта са образложењем за прихватање Предлога 

пројекта јавно-приватног партнерства); 

2. припреми конкурсну документацију у поступку избора приватног партнера (у 

складу са Законом о о јавно-приватном партнерству и концесијама, односно Законом о 

јавним набавкама у погледу услова, критеријума и обавезних елемената конкурсне 

документације);  

3. припреми Нацрт јавног уговора (у складу са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама); 

4. реализује подршку у праћењу поступка и начина доделе Јавног уговора 

(учествовање у поступку јавне набавке у својству посматрача без права гласа и 

пружање подршке члановима Комисије за јавне набавке);  

5. реализује подршку Министарству рударства и енергетике као Јавном телу у 

поступку подношења коначног Нацрта јавног уговора Влади на сагласност 

(припремљен Предлог акта са образложењем);  

6. припреми Нацрт уговора о оснивању заједничког Друштва за посебне намене 

(у складу са Законом о привредним друштвима); 

 

7. припреми процедуру о начину праћења рада приватног партнера које је јавни 

партнер дужан да у континуитету врши, у складу са чланом 63. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама. 

 

Члан 7. 

У случају да Наручилац одабере приватног партнера и закључи Јавни уговор, 

Саветник је дужан да услуге из члана 2. овог уговора изврши и уговорену 

документацију преда Наручиоцу у периоду од 12 месеци од дана ступања на снагу овог 

уговора. 

У случају из става 1. овог члана, Саветник је обавезан да прати извршење 

обавеза преузетих Јавним уговором и то:  

а) у вези са преносом права јавне својине на кат. парцелама које су предмет 

неизграђеног грађевинског земљишта на којем ће да се гради терминал (локација) из 

градске јавне у државну јавну својину; 

б) у вези са усаглашавањем релевантних прописа Републике Србије којима се 

уређује изградња постројења за запаљиве течности и ускладиштење и претакање 

запаљивих течности са прописима ЕУ са стандардима и правилима ЕУ; 

в) у вези са утврђивањем лучког подручја ради изградње пристана/луке; 

г) у вези са обезбеђивањем свих потребних дозвола, сагласности и лиценци у 

припремној фази пројекта; 

д) у вези са израдом потребног планског документа (План детаљне регулације 

или други плански акт). 

У случају из става 1. овог члана, Саветник је нарочито обавезан да прати 

испуњење обавеза приватног партнера: 

а) у вези са обезбеђивањем финансијских средстава потребних за изградњу 

терминала и инфраструктурно опремање локације; 

б) у вези са припремом техничке документације; 



 

в) у вези са почетком извођења радова на опремању локације. 

Саветник је обавезан да припреми и преда коначни извештај о раду.  

Уговорне стране су сагласне да осим припреме наведене документације, 

Саветник нема утицаја на одлуке надлежних органа, те да се оне у смислу овог уговора 

сматрају дискреционим одлукама, и ни у ком случају њихово кашњење, односно 

недоношење неће моћи бити приписано у кривицу и одговорност Саветника и сматраће 

се ослобађајућим случајем. 

 

Члан 8. 

 Уговорени рок се може продужити само ако је пружање услуге у уговореном року 

онемогућено због ванредног догађаја који Саветник није могао да предвиди или 

благовремено да отклони без знатних тешкоћа и трошкова, под условом да је догађај 

наступио после закључења уговора, а пре истека рока из члана 6. уговора (пожар, 

поплава, земљотрес, штрајк и др. случајеви више силе). 

 Рок за испуњење обавезе продужава се за време које Саветник због трајања 

ванредног догађаја није у могућности да обавља уговорене услуге.  

 Саветник се може позвати на немогућност извршења услуге у уговореном року, 

само ако је о настанку догађаја из става 1. овог члана, без одлагања обавестио 

Наручиоца.  

Уговорени рок је продужен када Уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  

У случају да рок из члана 6. и члана 7. овог уговора протекне, без кривице и 

одговорности Саветника, а пружене су услуге и испоручени су документи из члана 6. 

овог уговора, Уговорне стране су сагласне да је у том случају Саветник испунио 100% 

својих обавеза у складу са овим уговором, те да му припада 100% накнаде утврђене у 

члану 3. овог уговора. 

 

VI РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 9. 

Сва плаћања по овом уговору вршиће Наручилац.  

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин:  

- аванс у износу од 50%, односно _________________ динара од укупно 

уговорене вредности са ПДВ. Правдање аванса вршиће се умањењем износа рачуна. 

- 35% од укупно уговорене вредности са ПДВ за извршене послове из члана 6. 

овог уговора. 

- 15% од укупно уговорене вредности са ПДВ по достављању коначног 

извештаја о раду, уколико су претходно пружене услуге из члана 7. ст. 2. и 3.  овог 

уговора. 

 

Члан 10. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Саветника бр. 

__________________________, отвореног код пословне банке: 

_______________________________.  

 Наручилац ће исплате вршити на основу захтева за уплату аванса и исправно 

испостављених оверених рачуна. 

 Наручилац ће извршити плаћање рачуна у року до 45 дана од дана пријема 

исправно испостављеног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), 



 

уз важећa средства финансијског обезбеђења предвиђена овим уговором и потписаним 

извештајем о пруженим услугама. Извештај о пруженим услугама, потписан од стране 

овлашћеног лица Саветника и овлашћеног лица Наручиоца задуженог за стручни 

надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз фактуру.  

 Под исправно испостављеним рачуном из става 3. овог члана сматра се рачун 

који поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о 

рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, бр. 46/06, 111/09, 99/11 - др. закон 

и 62/13 - др. закон) и других прописа који уређују ову област (фактура, рачун, 

ситуација) и уз коју је Наручиоцу достављен извештај о извршеној услузи. 

Уколико Саветник испостави рачуне који у сваком елементу не испуњавају 

услове да буду прихваћени као рачуноводствена исправа, исти неће бити прихваћени 

као основ за плаћање по овом уговору и биће враћени Саветнику у року од 10 (десет) 

радних дана од дана њиховог пријема, ради достављања исправног рачуна. 

 

 

VII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Банкарска гаранција за повраћај аванса 

Члан 11. 

 Саветник је дужан да, у року од 15 (петанест) дана од дана потписивања овог 

уговора, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу 

од _________________ (словима: _____________________________________________) 

динара, што износи 50% од укупно уговорене цене са урачунатим ПДВ, са роком 

важења 30 (тридесет) дана дуже од дана коначног рока за извршење обавеза из члана 6. 

уговора о јавној набавци;". 

 Наручилац се обавезује да Саветнику уплати аванс у року од 45 дана од дана 

пријема захтева за уплату аванса и прихватања банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања. 

 Поднета банкарска гаранција из става 1. овог члана мора бити са клаузулом 

неопозиво и безусловно, „на први позивˮ и „без приговораˮ, а у корист Наручиоца. 

 Саветник је дужан да уз банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 

достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске 

гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.  

  

Члан 12. 

 Поднета банкарска гаранција за повраћај аванса не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног 

који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 Саветник може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони 

ранг). 

 

Члан 13. 

 Саветник је дужан да, у року од 15 (петанест) дана од дана потписивања овог 

уговора, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом 

безусловно, неопозиво, „без приговораˮ и „на први позивˮ, у висини од 3 % од укупне 

вредности уговорених услуга без ПДВ, односно у износу од ______________ (словима: 

_________________________________) динара, у корист Наручиоца, са роком важења 

30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 



 

 Саветник је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих 

потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке 

гаранта о издавању исте. 

 Наручилац нема право да наплати гаранцију из става 1. овог члана, у случају из 

члана 8. став 5. овог уговора. 

  

Члан 14.  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да саветник својом кривицом не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

 

 Саветник може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг).  

 

Члан 15.  

У случају наступања услова за продужење уговореног рока из члана 8. став 1. 

овог уговора, о чему ће бити сачињен анекс уговора, Саветник је у обавези да продужи 

важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај 

аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно извршеним 

услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз испостављене рачуне.  

Ако протекне рок од 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора и истекне 

рок важења банкарских гаранција док је вршење услуга које су предмет овог уговора у 

току, а у случају из члана 8. став 5. овог уговора, Консултант није дужан да продужи рок 

важења банкарских гаранција. 

VIII ПОДИЗВОЂАЧИ 

 

Члан 16. 

Саветник ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко 

подизвођача _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, 

ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу 

са понудом број ___________ од ______________. 

Саветник у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

 

 

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОНСУЛТАНТА 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 17. 

 Наручилац се обавезује да:  

 - пружи Саветнику сваку помоћ коју он разумно може да очекује од њега; 

 - сарађује са Саветником у прибављању релевантних података.  

 Наручилац ће обавезе из става 1. овог члана извршавати током важења уговора, 

на захтев Саветника. 



 

 У поступку прибављања података, Наручилац може да ангажује и трећа лица, на 

свој ризик и одговорност и о свом трошку. 

 Наручилац је дужан да упозори Саветника на потребу да провери тачност 

појединих података.  

 Наручилац одговара за тачност података које је Саветнику дао или је дало треће 

лице које је он у том циљу ангажовао. 

 

Члан 18. 

 Наручилац је дужан да Саветнику плати накнаду за извршене уговорене услуге, 

на начин и под условима утврђеним овим уговором. 

 

Члан 19. 

 Ако је природа услуга које Саветник пружа у складу са одредбама уговора, таква 

да је потребно да Наручилац донесе одговарајуће одлуке у одређеним фазама пружања 

услуга или да се сагласи са радњама Саветника у погледу начина извршења одређених 

уговорених услуга, Наручилац је дужан да без одлагања донесе такву одлуку, односно 

да да сагласност у разумном року, по примљеном захтеву Саветника и на начин који 

неће довести до закашњења у вршењу услуга или проузроковати Саветнику прекид 

обављања послова. 

 

Члан 20. 

 Наручилац ће у року од три дана од дана закључења уговора именовати свог 

представника који ће сарађивати са Саветником. 

 Наручилац је обавезан да о именовању представника писменим путем обавести 

Саветника. 

 Ако Наручилац пропусти да обавести Саветника о именовању представника, 

Саветник је овлашћен да комуникацију остварује непосредно са Наручиоцем. 

 

Члан 21. 

 Наручилац је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до 

неовлашћене употребе података садржаних у анализама и извештајима које му Саветник 

саопштава или предаје за време извршења уговорених услуга. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОНСУЛТАНТА 

 

Члан 22. 
 Обавезе Саветника до окончања поступка избора приватног партнера су: 

1. подршка Министарству рударства и енергетике као Јавном телу у поступку 

подношења Предлога пројекта јавно-приватног партнерства Влади (анализа и оцена 

оправданости поднетог самоиницијативног предлога пројекта јавно-приватног 

партнерства, припрема Предлога акта Владе са образложењем за прихватање Предлога 

пројекта јавно-приватног партнерства) и достављања Предлога пројекта Комисији за 

јавно-приватно партнерство. 

2. припрема конкурсне документације у поступку избора приватног партнера (у 

складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, односно Законом о 

јавним набавкама, у погледу услова, критеријума и обавезних елемената конкурсне 

документације). 

3. припрема Нацрта јавног уговора (у складу са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама). 



 

4. подршка Министарству рударства и енергетике као Јавном телу у поступку 

подношења коначног Нацрта јавног уговора Влади  на сагласност (припрема Предлога 

акта Владе са образложењем за прихватање текста Јавног уговора). 

5. припрема Нацрта уговора о оснивању заједничког Друштва за посебне намене 

(у складу са Законом о привредним друштвима). 

6. праћење поступка и начина доделе Јавног уговора (учествовање у поступку 

јавне набавке у својству посматрача без права гласа и пружање подршке члановима 

Комисије за јавне набавке). 

Обавезе Саветника након закључења Јавног уговора су: 

1. праћење испуњења обавеза у вези са преносом права јавне својине на кат. 

парцелама које су предмет неизграђеног грађевинског земљишта на којем ће да се 

гради терминал (локација) из градске јавне у државну јавну својину; 

2. праћење испуњења обавеза у вези са усаглашавањем релевантних прописа 

Републике Србије којима се уређује изградња постројења за запаљиве течности и 

ускладиштење и претакање запаљивих течности са прописима ЕУ (укључујући, по 

потреби, обезбеђивање важећих прописа, правила и примера из земаља ЕУ), ради 

уподобљавања са стандардима и правилима ЕУ; 

3. праћење испуњења обавеза у вези са утврђивањем лучког подручја ради 

изградње пристана/луке; 

4. праћење испуњења обавеза у вези са обезбеђивањем свих потребних дозвола, 

сагласности и лиценци у припремној фази пројекта (почетак радова на опремању 

локације / рефулација песка; ревизиона комисија на достављену техничку 

документацију; припрема за радове на комуналном и инфраструктурном опремању 

локације; сагласности надлежних јавних предузећа). 

5. комуникација са надлежним органима јединице локалне самоуправе у вези са 

степеном усклађености, односно израде потребне планске документације; 

6. праћење испуњења обавеза приватног партнера у вези са обезбеђивањем 

финансијских средстава потребних за изградњу терминала и инфраструктурно 

опремање локације; 

7. праћење испуњења обавеза приватног партнера у вези са припремом техничке 

документације; 

8. праћење испуњења обавеза приватног партнера у вези са почетком извођења 

радова на опремању локације; 

9. припрема процедурe о начину праћења рада приватног партнера које је јавни 

партнер дужан да у континуитету врши, у складу са чланом 63. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама; 

10. припрема коначног извештаја о раду. 

 

Члан 23. 
 Саветник је дужан да у пружању услуга поступа савесно, с пажњом доброг 

привредника и према правилима струке, настојећи да, с обзиром на намену и захтеве 

Наручиоца, послови буду обављени што сврсисходније и економичније. 

 Поступајући по захтеву Наручица, Саветник има потпуну слободу да свој посао 

обави на најпогоднији начин, по правилима и достигнућима науке из струке који се 

траже за услуге из члана 1. става 1. овог уговора.  

 Саветник је дужан да током извршења уговорених услуга поступа као поверљиви 

саветник Наручиоца и да заступа његове интересе. 

 Саветник је дужан да саветује Наручиоца у свим питањима која улазе у садржај 

уговорених услуга увек када то захтевају правила струке, чак и онда када Наручилац не 

буде захтевао давање савета. 



 

Члан 24. 
 Саветник ће пружати уговорене услуге у своје име.  

 Саветник је овлашћен да самостално организује послове у вези са вршењем 

уговорених услуга, укључујући и избор стручних лица којима ће поверити извршење 

појединих задатака. 

 Саветник је овлашћен да ангажује и лица која с њим нису у радном односу, 

водећи при том рачуна о њиховој стручности и другим способностима неопходним за 

благовремено и уредно обављање уговорених услуга. 

 

Члан 25. 

 Саветник је дужан да стално сарађује са Наручиоцем и да га за све време 

извршења уговорених услуга обавештава о свим чињеницама од значаја за реализацију 

посла, а посебно је дужан да га упозори на недостатке, неправилности и нетачности 

добијених података које запази поступајући по правилима струке. 

 

Члан 26. 

 У циљу координације свих активности с Наручиоцем у пружању уговорених 

услуга, Саветник ће у року од три дана од дана закључења овог уговора именовати свог 

овлашћеног представника и о томе обавестити Наручиоца.  

 Уговорне стране су сагласне да преузму све обавезе које проистекну из закључака 

њихових представника. Али, представници Уговорних страна нису овлашћени да без 

посебног писменог пуномоћја мењају права и обавезе које су Уговорне стране преузеле 

закњучењем уговора. 

 

Члан 27. 

 Саветник је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до 

неовлашћене употребе података о чињеницама које је сазнао од Наручиоца или током 

извршења уговорених услуга.  

 

Члан 28. 

 Сва документација коју је израдио Саветник у вези и током трајања овог уговора, 

својина је Наручиоца. 

 Уколико има права чији пренос није могућ, Саветник неопозиво даје 

неограничено, преносиово, лиценцирано и искључиво право на употребу и коришћење 

права у погледу времена и места употребе.  

 

Члан 29. 

 Саветник одговара за: 

 - правилност изабраних основних поставки и решења које примењује или 

препоручује Наручиоцу; 

 - целовитост обраде и пружања услуга на начин како је уговорено; 

 - правилну примену прописа у пружању услуга; 

 - пружање услуга у оквирима уговорених износа накнаде; 

 - пружање услуга у уговореном року. 

 Саветник одговара Наручиоцу за рад својих запослених и лица која по његовом 

налогу, на основу подуговора, раде на пружању уговорених услуга. 

 

X ИЗМЕНА УГОВОРА 

 

Члан 30. 



 

 Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 

5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 

повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама. 

 Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи 

промену цене и других битних елемената Уговора, из разлога на које Саветник није 

могао утицати, односно у случају потребе примене прописа у којем се налази основ за 

измену. 

  

XI РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 31. 

Саветник је дужан да се строго придржава обавеза из овог уговора. У случају 

да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале 

штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 13. уговора. 

 У случају раскида уговора из претходног става, Наручилац може обављање 

уговорених послова да повери трећем лицу и да тражи од Саветника да му надокнади 

разлику између уговорене накнаде и накнаде коју за пружену услугу плати трећем 

лицу. 

 Наручилац је дужан да Саветника обавести о намери да повери извршење 

уговорене услуге трећем лицу. 

Свака од Уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга Уговорна страна не испуњава или неблаговремено извршава своје уговором 

преузете обавезе.  

 Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 30 (тридест) дана од дана достављања изјаве. У изјави мора да буде 

назначено по којој основи се раскида уговор. 

 Овај уговор престаје истеком рока од 12 месеци од дана ступања на снагу и ако нису 

пружене све услуге наведене у чл. 6. и 7. овог уговора без кривице Саветника, сматраће се да 

је овај уговор извршен, у смислу члана 8. став 5. овог уговора. 

 

Члан 32. 

 Ако Наручилац уредно са образложењен обавести Саветника да је услуга 

обављена с недостатком, при том наводећи о којим недостацима је реч, може да 

захтева од њега да недостатак отклони и да му за то одреди разуман рок.  

 Наручилац има право и на накнаду стварне штете коју трпи због недостатка. 

 Ако отклањање недостатка Саветник не изврши у одређеном року или одбије, 

Наручиоцу припада, по његовом избору, право да захтева снижење накнаде или да 

раскине уговор, као и право на накнаду штете. 

 

Члан 33. 

 Ако дође до раскида овог уговора, Наручилац је дужан да плати Саветнику већ 

извршену, а неплаћену услугу. 

 Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, дужна је другој Уговорној 

страни да надокнади штету која је настала раскидом уговора. 

 

 

 



 

XII ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 34. 

 Саветник је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 

набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 

Члан 35. 

 Ако Саветник својом кривицом не изврши уговорене услуге у року из члана 6, 

односно члана 7. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки 

дан закашњења у висини 2 ‰  (промила) од вредности  уговорених услуга, а највише 

5% од вредности уговорених услуга. 

Уговорну казну из става 1. овог члана, Саветник ће платити Наручиоцу по 

извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе 

важећег Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, Закона о привредним 

друштвима, Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и други 

прописи који се односе на пружање предметних услуга из овог уговора.  

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица Уговорних страна. 

Члан 37. 

 Уговорне стране ће настојати да сва спорна питања везана за извршење 

уговорених побавеза реше споразумно.  

 Ако се не постигне споразум, Уговорне стране уговарају надлежност 

привредног суда у Београду. 

 

Члан 38. 

 Овај уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања од стране 

овлашћених представника Уговорних страна, а ступа на снагу на дан када Саветник 

достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 11. и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла из члана 13. овог уговора. 

 

 

Члан 39. 

Саставни део овог уговора чини: 

- Одлука Наручиоца о додели уговора бр. ___ од ___ године; 

- прихваћена понуда понуђача број ____ од ____ године; 

- Техничке спецификације из конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Члан 40. 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 4 (четири) примерка, а Саветник 2 (два) примерка.  

 

 

            ЗА НАРУЧИОЦА       ЗА САВЕТНИКА 
              в.д. директора                                                                             директор 

       

          ________________                                                           ________________  

         Вукадин Вукајловић    

 

 

 

 

 

Напомена:  
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом.  

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, као и да ће Наручиоц, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

 
 


