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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), врши се измена конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности, услуге –– Услуга рециклаже/пуњење тонера 1.2.3. 
 
На страни 4/28 у делу III Техничке карактеристике тачка 1 мења се став 3 и сада гласи:  
 
„Рециклажа/пуњење ће се вршити за стандардне тонере које поменути уређаји користе, с 
тим да ће се рециклажа/ пуњење тонера вршити и за оне уређаје које ће Трећи основни суд 
у Београду евентуално накнадно набавити или добити кроз донације, по важећим 
тржишним ценама.“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
назив колоне 2 „врста услуге“ мења називом „Модели штампача, фотокопир апарата и 
мултифункционалних уређаја за које се врши услуга рециклаже/пуњења“. 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
у реду 1 колона 2 брише „рециклажа/пуњење тонера за штампаче“ и сада гласи „ CANON 
LBP 2900“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
у реду 2 колона 2 брише „рециклажа/пуњење тонера за фотокопир апарате“ и сада гласи „ 
CANON LBP 6200D“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 3, а колона 2 реда 3 гласи „ CANON LBP 6670DN“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 4, а колона 2 реда 4 гласи „ CANON LBP 810“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 5, а колона 2 реда 5 гласи „ CANON LBP 1120“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 6, а колона 2 реда 6 гласи „ CANON LBP 3010“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 7, а колона 2 реда 7 гласи „ CANON IR 1600“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 8, а колона 2 реда 8 гласи „ CANON IR 2016“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 9, а колона 2 реда 9 гласи „ CANON IR 2520“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 10, а колона 2 реда 10 гласи „ HP LaserJet 3015 “ 
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На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 11, а колона 2 реда 11 гласи „ HP LaserJet 1010 “ 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 12, а колона 2 реда 12 гласи „ HP LaserJet 1150 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 13, а колона 2 реда 13 гласи „ HP LaserJet 1000 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 14, а колона 2 реда 14 гласи „ HP LaserJet 1020 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 15, а колона 2 реда 15 гласи „ HP LaserJet 1022 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 16, а колона 2 реда 16 гласи „ HP LaserJet 1018 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 17, а колона 2 реда 17 гласи „ HP LaserJet P1006 “ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 18, а колона 2 реда 18 гласи „ HP  P2035“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 19, а колона 2 реда 19 гласи „ HP  P3015dn“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 20, а колона 2 реда 20 гласи „ HP  Inkjet 1015“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 21, а колона 2 реда 21 гласи „ HP MFP Laser A4 M127fw“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 22, а колона 2 реда 22 гласи „ HP Laser Jet Pro M402“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 23, а колона 2 реда 23 гласи „ LEXMARK E232“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 24, а колона 2 реда 24 гласи „ LEXMARK T630“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 25, а колона 2 реда 25 гласи „ LEXMARK T640“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 26, а колона 2 реда 26 гласи „ LEXMARK E260“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 27, а колона 2 реда 27 гласи „ LEXMARK E220“ 
 



4 
 

На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 28, а колона 2 реда 28 гласи „ LEXMARK E250D“ 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 29, а колона 2 реда 29 гласи „ LEXMARK T654DN“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 30, а колона 2 реда 30 гласи „ LEXMARK MS310DN“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 31, а колона 2 реда 31 гласи „ LEXMARK E230“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 32, а колона 2 реда 32 гласи „ LEXMARK MS410DN“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 33, а колона 2 реда 33 гласи „ LEXMARK E240“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 34, а колона 2 реда 34 гласи „ SAMSUNG ML 2525“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 35, а колона 2 реда 35 гласи „ SAMSUNG ML 1640“ 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред 36, а колона 2 реда 36 гласи „ XEROX Phaser 3140“. 
 
На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред “УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ УРАЧУНАТИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ-А“ 
 
 На страни 21/28 мења се Образац структуре понуђене цене (Образац 2-1) на начин што се 
додаје ред “УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ УРАЧУНАТИМ ТРОШКОВИМА СА ПДВ-ОМ“ 
 
 
У складу са тим мења се и напомена на поменутом обрасцу и сада гласи: 
„*У колону „јединична цена са свим трошковима без пдв-а“ уноси се цена појединачне 
услуге са свим трошковима без пдв-а 
*У колону „јединична цена са свим трошковима са пдв-ом“ уноси се цена појединачне 
услуге са свим трошковима са пдв-ом 
* У  колону „укупна цена са свим урачунатим трошковима ( без пдв-а)“уписати збир свих 
појединачних ставки из колоне  3 
*У колону „укупна цена са свим урачунатим трошковима (са пдв-ом)“уписати збир свих 
појединачних ставки из колоне 4“ 

-На страни 25/28 у Моделу уговора мења се члан 1 и сада гласи: 

„Предмет Уговора је услуга рециклаже/пуњења тонера за штампаче и фотокопир апарате. 

Рециклажа/пуњење ће се вршити за стандардне тонере које поменути уређаји користе, с 
тим да ће се рециклажа/ пуњење тонера вршити и за оне уређаје које ће Трећи основни суд 
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у Београду евентуално  накнадно набавити или добити кроз донације, по важећим 
тржишним ценама. 
 
Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом понуђача број______________ 
од ___________ године.  „ 

-На страни 25/28 у Моделу уговора мења се члан 3 став 1 и сада гласи: 

„Вредност уговора одговара процењеној вредности набавке, односно 541.667,00 динара 
без обрачунатог ПДВ-а, односно 650.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.“ 

 
-На страни 26/28 у Моделу уговора због техничке грешке мења се члан 3 став 8 и сада 
гласи: 

„Уколико у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења 
принудне наплате на рачунима Наручиоца, Наручилац задржава право да предложи 
умањење обавезе, односно умањење количина и/или врсте услуга које су предмет овог 
Уговора, продужење уговорног рока за плаћање или раскид, односно отказ уговора.“ 
 

- На страни 26/28 у Моделу уговора мења се члан 5 став 2 и сада гласи: 

„Уколико Наручилац приликом коришћења утврди да тонери имају квантитативне, 
односно квалитативне, недостатке (укључујући, али не ограничавајући се на нпр. скривене 
мане) позваће писаним путем Извршиоца да иста одмах замени оним тонерима који 
одговарају количини и квалитету, а најкасније у року од 2 дана од дана пријема писаног 
обавештења о недостацима.“ 
 
-На страни 27/28 у Моделу уговора због техничке грешке мења се члан 7 став 1 и сада 
гласи: 

„Ако Извршилац не испоручи тонере до рока одређеног чланом 2. овог Уговора, дужан је 
да плати Наручиоцу казну од 0,2% од укупне уговорене цене услуга за сваки дан 
закашњења, а највише до износа од 5% вредности уговора у смислу члана 3 овог уговора.“  
 

-На страни 27/28 у Моделу уговора због техничке грешке мења се члан 10 став 1 и сада 
гласи: 

„Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, 
која наступи током важења уговора о набавци услуга и да је документује на прописани 
начин.“ 
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Обзиром да се измена предметне конкурсне документације  врши осам или мање  дана пре истека 
рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. Закона, Трећи основни суд у Београду 
као наручилац продужиће рок за подношење понуда, те понуђачи могу да поднесу понуде до 
24.05.2018. године, до 10:30 часова.  Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за 
подношење понуда, односно 24.05.2018. године, у просторијама Трећег основног суда у Београду,  
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Београд, канцеларија број 217, 2. спрат са почетком у 
11:00 часова. 
 
Комисија за јавну набавку обавештава потенцијалне понуђаче да измену конкурсне документације 
могу преузети на Порталу јавних набавки и на сајту Понуђача (www.treci.os.sud.rs) 
 
 
У прилогу се налази измењене стране Конкурсне документације у горе поменутим деловима, а 
како се због измене променила и нумерација страна у прилогу достављамо измењене стране . 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 



 

Модели штампача, фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја које Трећи основни суд у Београду 
поседује : 

 
Рециклажа/пуњење ће се вршити за стандардне тонере које поменути уређаји користе, с тим да 
 ће се рециклажа/ пуњење тонера вршити и за оне уређаје које ће Трећи основни суд у Београду 
евентуално накнадно набавити или добити кроз донације, по важећим тржишним ценама. 

 
2) Начин спровођења контроле:  

 
У случају да се установи да услуга која је предмет набавке одступа од стандарда и да не одговара 
спецификацијама из понуде Понуђач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у 
најкраћем могућем року од дана пријема писане рекламације Наручиоца, без накнаде. 
 
Све основане приговоре Наручиоца, како у погледу квалитета, тако и количине Понуђач је дужан 
да отклони одмах, а најкасније у року од 2 дана. 
 
Услуге морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и да у свему испуњавају 
захтеве из техничке спецификације обрасца понуде, који су прописани условима за учешће у 
поступку набавке. 
 
Уколико Наручилац приликом коришћења утврди да услуга има недостатке (укључујући, али не 
ограничавајући се на нпр. скривене мане) позваће писаним путем Понуђача да услугу уговореног 
квалитета изврши у року од 2 дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 

3) Преузимање празних и враћање напуњених тонера врши се на адреси Булевар Михајла Пупина 16, 
Београд, о трошку Понуђача 

 
4)   Рок извршења услуга:  

 
Понуђач је дужан да у року од најкасније 5 дана од позива изврши предвиђену услугу. 

 
IV -  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76 Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
1) Обавезни услови 

 
4/28 

 
 

Произвођач 
 

                                             Модел 

CANON LBP 2900, LBP 6200D, LBP 6670DN, LBP 810, LBP 1120, LBP 3010,  
IR 1600, IR 2016, IR 2520 

HP LaserJet 3015, LaserJet 1010, LaserJet 1150,  LaserJet 1000, LaserJet  1020,  
LaserJet 1022, LaserJet 1018, LaserJet  P1006, P2035,P3015dn, Inkjet 1015, 
MFP Laser A4 M127fw, Laser Jet Pro M402  

LЕXMARK E232, T630, T640, E260, E220, E250D, T654DN, MS310DN, E230,  
MS410DN, E240 

SAMSUNG ML 2525, ML 1640 
XEROX Phaser 3140 



 

X- ОБРАЗАЦ 2-1 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Услуга рециклаже /пуњење тонера, ЈН 1.2.3 
ре

дн
и 

бр
ој

 

Модели штампача, фотокопир 
апарата и мултифунционалних 
уређаја за које се врши услуга 
рециклаже/пуњења 

јединична цена са свим 
трошковима без пдв-а 

јединична цена са свим 
трошковима са пдв-ом 

1 CANON 
LBP 2900     

2 CANON 
LBP 6200D   

3 CANON 
LBP 6670DN   

4 CANON 
LBP 810   

5 CANON 
LBP 1120   

6 CANON 
LBP 3010   

7 CANON 
IR 1600   

8 CANON 
IR 2016   

9 CANON 
IR 2520   

10 HP 
LaserJet 3015   

11 HP 
LaserJet 1010   

12 HP 
LaserJet 1150   

13 HP 
LaserJet 1000   

14 HP 
LaserJet 1020   

15 HP 
LaserJet 1022   

16 HP 
LaserJet 1018   

17 HP 
LaserJet P1006   

18 HP 
P2035   

19 HP 
P3015dn   

20 HP 
Inkjet 1015   

21 HP 
MFP Laser A4 M127fw   

22 HP 
Laser Jet Pro M402   
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23 LEXMARK 
E232   

24 LEXMARK 
T630   

25 LEXMARK 
T640   

26 LEXMARK 
E260   

27 LEXMARK 
E220   

28 LEXMARK 
E250D   

29 LEXMARK 
T654DN   

30 LEXMARK 
MS310DN   

31 LEXMARK 
E230   

32 LEXMARK 
MS410DN   

33 LEXMARK 
E240   

34 SAMSUNG 
ML  2525   

35 SAMSUNG 
ML 1640   

36 XEROX 
Phaser 3140   

УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ УРАЧУНАТИМ ТРОШКОВИМА 
БЕЗ ПДВ-А  
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ УРАЧУНАТИМ ТРОШКОВИМА СА 
ПДВ-ОМ  

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача                                                                                                                 

М.П. 
                                                                                         ___________________________ 

 

Напомена: 

„*У колону „јединична цена са свим трошковима без пдв-а“ уноси се цена појединачне 
услуге са свим трошковима без пдв-а 
*У колону „јединична цена са свим трошковима са пдв-ом“ уноси се цена појединачне 
услуге са свим трошковима са пдв-ом 
* У  колону „укупна цена са свим урачунатим трошковима ( без пдв-а)“уписати збир свих 
појединачних ставки из колоне  3 
*У колону „укупна цена са свим урачунатим трошковима (са пдв-ом)“уписати збир свих 
појединачних ставки из колоне 4“ 
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XI - ОБРАЗАЦ 3 

 

 
Потпис овлашћеног лица Понуђача                                                                                                                 

 

                                                                                                 ___________________________ 

 

 

 М.П.  

 

 

Напомена:  

*Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом 

 
 
 
 

23/30 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
овлашћено лице понуђача дајем следећу 
 

 
ИЗЈАВУ   

О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

Понуђач ____________________________ (навести назив Понуђача)  понуду за јавну набавку - 
Услуга рециклаже /пуњење тонера  ЈН 1.2.3, поднео је независно, без договора са другим 
Понуђачима или заинтересованим лицима 

 

 
 
 



 

XII - ОБРАЗАЦ  4 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Услуга рециклаже /пуњење тонера ЈН 1.2.3 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач 
 
________________________________________________(навести назив Понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС 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, под условом да је Понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 

_______________________________ 
 
                                                                       М.П.      
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XIII - МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22- 18/2018-__ 
Дана:__.__.2018. године 
Београд 
Савска 17а 
ДК 

 
У Г О В О Р  

  О   Ј А В Н О Ј    Н А Б А В Ц И  
 
 
 
 
 1.  Република Србија, Трећи основни суд у Београду 

            ул. Савска  бр. 17а, Београд, који заступа председник суда, судија Душан Агатоновић (у даљем   
тексту: Наручилац)  
      ПИБ број 108341270 
      Матични број: 17865412 
 
и 
 

2. _____________________________  
 

ул.____________________________ бр.____, _____________________ које заступа директор    
 
___________________________,  (у даљем тексту: Извршилац), 
  
ПИБ број ________________________ 
 
Матични број:____________________ 

 
 

    Уговорне стране сагласно констатују: 
 

-      Да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности, Услуга 
рециклаже /пуњење тонера, ЈН 1.2.3.  
- Да је Извршилац доставио Понуду бр. ________од__________2018. године,која се налази у прилогу 

Уговора и чини његов саставни део (у даљем тексту: Понуда) 
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- Да Понуда Извршилаца у потпуности одговара захтевима из Конкурсне документације 
Наручиоца ; 

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о додели уговора број 
_______________ од ____________ године. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет Уговора је услуга рециклаже/пуњења тонера за штампаче и фотокопир апарате. 
 
Рециклажа/пуњење ће се вршити за стандардне тонере које поменути уређаји користе, с тим да ће се 
рециклажа/ пуњење тонера вршити и за оне уређаје које ће Трећи основни суд у Београду евентуално  
накнадно набавити или добити кроз донације, по важећим тржишним ценама. 
 
Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом понуђача број______________ од ___________ 
године.   
 
Место преузимања и испоруке,  трошкови,  време одзива и рок испуњења обавезе Извршиоца 
 

Члан 2. 
Извршилац се обавезује да од Наручиоца преузме испражњене тонере и исте рециклиране тј. напуњене 
врати Наручиоцу најкасније у року од _________ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 
 
Рециклажа/пуњење тонера ће се вршити сукцесивно, све према писаном позиву Наручиоца. 
 
Место преузимања и испоруке је зграда правосудних органа на адреси: Београд, Булевар Михајла Пупина 
број 16. Трошкови преузимања и испоруке падају на терет Извршиоца.  
 
Након што Извршилац испуни своју обавезу испоручивањем Наручиоцу рециклираних тонера, према 
писаном позиву Наручиоца, доставиће рачун за испоручене тонере, најкасније у року од 5 дана од дана 
испуњења обавезе у смислу става 1, 2 и 3 овог члана. 

Вредност уговора и начин плаћања 
Члан 3. 

Вредност уговора одговара процењеној вредности набавке, односно 541.667,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, односно 650.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Извршиоца. 
             
Утврђене цене не могу се мењати за време трајања уговора. 
 
Наручилац се обавезује да плаћање у складу са одобреним финансијским средствима врши најкасније у 
законском року од 45 дана од дана пријема исправног, потписаног и овереног рачуна у Трећи основни суду 
у Београду, на рачун Извршиоца број _____________________ који се води код пословне банке 
____________________. 
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Извршилац се обавезује да рачун преда на шалтер пријема Трећег основног суда у Београду истовремено са 
испоруком добара, а најкасније у року од 5 дана од дана извршене испоруке. 
 
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета 
Републике Србије. 
 
Наручилац преузима обавезе у текућој буџетској години, док ће обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 
тој буџетској години. 
 
Уколико у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате на 
рачунима Наручиоца, Наручилац задржава право да предложи умањење обавезе, односно умањење 
количина и/или врсте услуга које су предмет овог Уговора, продужење уговорног рока за плаћање или 
раскид, односно отказ уговора. 
 
Начин позивања 
 

Члан 4. 
Овлашћено лице Наручиоца позива Извршиоца ради извршења услуге  из члана 1 писаним путем, путем 
електронске поште или на факс. Извршилац је дужан да се одазове искључиво позиву овлашћеног лица 
Наручиоца.  
 
Позивно писмо може бити упућено само од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Квантитативно – квалитативна примопредаја и начин спровођења контроле  
 

Члан 5. 
Квантитативно-квалитативни пријем тонера се врши у месту испоруке Наручиоца наведено у члану 2 
Уговора. По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје овлашћени представник Наручиоца и 
овлашћени представник Извршиоца састављају Записник. Уколико се у Записнику констатује да предметни 
тонери не одговарају количини из позива Наручиоца и квалитету, Извршилац је дужан да исте одмах 
замени оним тонерима који одговарају количини и квалитету, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
Записника. 
 
Уколико Наручилац приликом коришћења утврди да тонери имају квантитативне, односно квалитативне, 
недостатке (укључујући, али не ограничавајући се на нпр. скривене мане) позваће писаним путем 
Извршиоца да иста одмах замени оним тонерима који одговарају количини и квалитету, а најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема писаног обавештења о недостацима. 
 

Члан 6. 
У случају да се установи да услуга која је предмет набавке одступа од стандарда и да не одговара 
спецификацијама из понуде Извршилац се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем 
могућем року од дана пријема писане рекламације Наручиоца, без накнаде. 
 
Све основане приговоре Наручиоца, како у погледу квалитета, тако и количине Извршилац је дужан да 
отклони одмах, а најкасније у року од 2 дана. 
 
Услуге морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 
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Уговорна казна 
 

Члан 7. 
Ако Извршилац не испоручи тонере до рока одређеног чланом 2. овог Уговора, дужан је да плати 
Наручиоцу казну од 0,2% од укупне уговорене цене услуга за сваки дан закашњења, а највише до износа од 
5% вредности уговора у смислу члана 3 овог уговора.  
 
Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за износ уговорене 
казне дефинисане ставом 1. овог члана или дописом наложити да му Извршилац уплати износ у висини 
уговорне казне.  
 
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу није потребна сагласност 
Извршиоца, али је Наручилац дужан да га у року од 8 дана од дана извршеног умањења новчаног износа 
рачуна писмено обавести о разлозима извршеног умањења, а у случају упућивања налога Извршиоцу да 
уплати Наручиоцу износ у висини уговорне казне разлози за упућивање самог налога биће изнети у допису. 
 
Трајање уговора 
                                                                     Члан 8. 
Уговор се закључује на одређено време,  до испуњења финансијске вредности уговора, а најкасније на 
период од 12 месеци дана од дана почетка примене уговора, у зависности од тога шта пре наступи. 
 
Уговор је закључен и почиње да се примењује од дана када Трећи основни суд у Београду, односно 
Наручилац прими уговор потписан и од стране Извршиоца, а најраније од 28.06.2018. године. 
 
Раскид уговора  
 

Члан 9. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава 
или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
 
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну. Уговор 
ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема писменог обавештења о раскиду 
Уговора.  
 
Наручилац задржава право да уз једнострани писани раскид уговора из ставова 1. и 2. овог члана, наплати 
Извршиоцу и уговорну казну у складу са одредбама члана 7. овог Уговора. 
 
Наручилац задржава право и да једнострано раскине Уговор писаним путем, уколико испоручена добра не 
одговарају квантитету и/или квалитету из понуде и уколико Извршилац не изврши замену и/или испоруку 
истих све по писаном позиву Наручиоца за замену и/или испоруку истих, у року из члана 5 и 6 овог 
Уговора. 
 
Промена података 

 
Члан 10. 

Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник 
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РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења уговора о набавци 
услуга и да је документује на прописани начин. 
 
Праћење реализације уговора 
 

Члан 11. 
Лице одговорно у Трећем основном суду у Београду за праћење и контролисање извршења уговорних 
обавеза је Александар Спасов, телефон: 064/8356-372. 
 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 12. 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у случају 
да се споразум не постигне, уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 14. 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима 
може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као 
средство обезбеђења према трећим лицима. 

Члан 15. 
Измене и допуне овог Уговора се могу вршити само путем Анекса, потписаног од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 

 
Члан 16. 

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

 

    ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 
         директор                                                                         Председник суда 
     име и презиме                                                                 судија Душан Агатоновић 
 
_________________________                                                 ___________________________ 

 
 

 
Напомена: 

 Уколико  се  подноси  заједничка  понуда  или  понуда  са учешћем  подизвођача,  у уговору ће бити 
наведени сви понуђачи из заједничке понуде односно сви  подизвођачи. 

 Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима дужан је да попуни и потпише, од стране 
овлашћеног лица, модел уговора и исти овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе 
модела уговора. 

 
 

29/30 



 

 Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сви  чланови  групе  понуђача  дужни  су да потпишу,  од  
стране  овлашћеног  лица,  модел  уговора  и  исти  овере  својим  печатом,  чиме потврђују да 
прихватају све елементе модела уговора. 

 Наручилац задржава право на евентуалне исправке, измене или допуне текста уговора које не могу 
бити контрадикторне условима из конкурсне документације, при чему могу бити повољније за 
наручиоца 
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