
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА  
Понуђач мора  да  попуни, овери печатом и потпише модел уговора  

и исти достави у понуди 

 

                                       УГОВОР О НАБАВЦИ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

1. MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина 

бр.22-26, матични број 17840916 , ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у 

даљем тексту: Купац) 

 

 и    

 

2. _________________________________________, _________________________, 

Улица ________________________________________ број ______, матични број 

_______________, ПИБ _________________, број рачуна _____________________, отворен 

код ____________________________, које заступа  

_________________________________________ (у даљем тексту: Продавац) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 • да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

124/2012) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – Интернет 

подршке, спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

 • да је Добављач дана ____________.2015. године, доставио понуду број ______________, која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  

• да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача 

и одлуке о додели уговора бр. _____________ од _____________ године, изабрао Добављача за 

закључење уговора о јавној набавци. 

  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

               Предмет уговора је Пружање услуга интернет подршке, по техничком опису из 

Конкурсне документације.  

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 3 

               Укупна уговорена вредност набавке из члана 2. овог уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________динара.  

                Укупна уговорена вредност набавке из члана 2. са свим трошковима и обрачунатим 

ПДВ-ом износи _______________________________динара. 

                Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

 

 ( Напомена: попунити страну ) 
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ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 4. 

                Уговор се закључује на период од 12 месеци.  

 

 ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговореног износа на рачун Добављача 

најкасније у року од 45 дана од дана  достављања правно ваљаног рачуна – фактуре 

Добављача . 

 

Члан 6. 

  Рок за обезбеђивање привода и отпочињање пружања услуге је ____________ 

(највише 30) дана од дана закључења овог уговора. За све уочене недостатке у пружању 

услуга из члана 2. овог Уговора, Наручилац ће рекламацију са записником доставити 

Добављачу одмах по утврђивању недостатака. Добављач је у обавези да се одазове на пријаву 

сметњи и отпочне са откланјањем истих у року од максимално 90 минута од позива 

Наручиоца. Добављач се обавезује да најкасније у року од максимално 24 часа од тренутка 

када констатује да постоји квар, отклони уочене недостатке.  

 Ако Добављач не поступи сагласно одредбама из претходног става овога члана 

Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Добављача захтева накнаду штете. 

 

Члан 7. 

 ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

               Добављач се обавезује да изврши следеће из члана 2. овог уговора:  

• Обезбеђивање Интернет везе брзине 40 Мб/с (симетрично) оптичким приводом без 

агрегације 

. • Изградњу оптичког привода, која мора бити правно регулисана. Оптички кабл мора бити 

мономодан. 

 • Обезбеђивање 36 јавних статичких IP адреса. 

 • За пружање услуга Интернет везе потребно је обезбедити и рутер који ће раздвајати 

саобраћај. Потребно је да рутер буде „Cisco 2921“ или одговарајућих 

карактеристи.Администрирање и конфигурацију рутера врши понуђач 

• Понуђач треба да обезбеди услове и опрему којима гарантује поуздану и  квалитетну 

оптичку везу у складу са техничким прописима и стандардима. 

 • Понуђач се обавезује да Наручиоцу стави на располагање своја техничка лица, која ће 

Наручиоцу пружити техничку помоћ у свим радњама неопходним да заживи у потпуности 

услуга. 

 • Обезбеђивање расположивости везе мора бити 99,5%. 

 

Члан 8. 
У случају прекорачења рока из члана 6.  овог Уговора,   Наручилац има право наплате средства 

обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор. 

Уколико Наручилац услед квара или сметње није могао несметано да користи опрему у 

непрекидном трајању од 3 (три) часа, надокнада за услугу ће се умањити сразмерно времену 

непрекидног постојања сметњи, односно квара, рачунајући од времена пријаве квара и то: за сваки 

започети календарски дан нефункционисања опреме, Пружалац услуге се обавезује да ће умањити 

месечни износ који наручилац плаћа за 3,33%. 

У случају непрекидног постојања сметњи у трајању дужем од два узастопна дана или три дана 

у току једног месеца Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и 

задржава право да раскине предметни уговор и да од Пружаоца услуге захтева накнаду штете. 

 ( Напомена: попунити страну) 
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Члан 9. 

               Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави: 

 - БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно 

потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% (опционо 15 %, за 

случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) од укупне вредности уговора без ПДВ.  

               Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа: 

 - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 

подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

 - фотокопију Картона депонованих потписа, 

 - фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), 

 - фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке. 

                Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не 

извршава уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором. Рок важности менице 

мора бити најмање 30 дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорених обавеза. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 

(тридесет) дана након истека рока важности менице. 

 

Члан 10. 

              Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и 

једностраним отказом уколико друга уговорна страна не извршава своје обавезе предвиђене 

овим Уговором. Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор у 

случају неизвршавања уговорних обавеза предвиђених чланом 6. овог Уговора. Отказни рок 

од 30 (тридесет) дана почиње да тече даном пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

У току отказног рока уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим Уговором. 

 

Члан 11. 

                Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране 

сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају 

бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, 

препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта 

уговорних страна. Уколико Добављач или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе 

благовремено обавесте другу уговорну старну. 

 

Члан 12. 

               Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези 

са извршењем Уговора решавају мирним путем, по принципу уважавања интереса друге 

уговорне стране, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 13. 

                Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и 

одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором. 

 

 

( Напомена: попунити страну ) 
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Члан 14. 

                 Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог 

Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о 

облигационим односима и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, све проистекле спорове ће решавати пред стварно надлежним 

судом у Београду.  

Члан 15. 

               Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветниха примерака од којих сваки потписани 

примерак представља оригинал. Свака уговорна страна задржава за своје потребе по 3 (три) 

примерака уговора.  

 

 

 

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Директор 

 

             ______________________                           

       ПРОДАВАЦ 

       Директор 

 

 

 

 

                    ______________________ 

Филип Радовић           (                                     ) 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце. 

 

 

 

 

( Напомена: попунити страну ) 
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