
       РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
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Београд  12.02.2019. год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: „Систем за успостављање комуникације између паметне (smart card) 
картице и корисничких апликација“ ЈН 107/2018 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Систем за успостављање комуникације 

између паметне (smart card) картице и корисничких апликација“ ЈН 107/2018 мења се Образац VI 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ система за успостављање комуникације између паметне 
(smart card) картице и корисничких апликација на начин који следи:  

Мења се члан 8 став 3 тако да сада гласи: У случају из става 1. овог члана,  Добављач ће бити у 

обавези да Наручиоцу најкасније у року од 8 дана од пријема рекламације, испоручи другу 
количину добара одговарајућег квалитета и стандарда. 

Мења се члан 9 став 2 тако да сада гласи: У случају прекорачења рокова испоруке предвиђених у 

члану 8. Уговора, Добављач ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на 
име уговорне казне износ од 0,5% од вредности добара која је испоручена са недостацима. 

Измењени Образац VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ система за успостављање 

комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких апликација дат је у 

прилогу ове измене и допуне конкурсне документације. 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Систем за успостављање 

комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких апликација“ ЈН 107/2018 која је 

објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 25.01.2019. године, извршена 
је допуна као у диспозитиву сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, а у циљу отклањања 

уочених техничких грешака.  
 

Наведена допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу 
јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.pio.rs/


VI   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ  система за успостављање комуникације између 

паметне (smart card) картице и корисничких апликација 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др 
Александра Костића бр.9,  кога заступа директор Драгана Калиновић   

        Матични број  17715780 
        ПИБ број:   105356542 

        Број рачуна:   840-1652-22 који се води код Управе за трезор 

        ( у даљем тексту: Наручилац) и  
2. "______________ " _________________д.о.о. _________ ул.______________ бр.__, 

кога заступа директор__________ 
    Матични број: ______________ 

    ПИБ број: __________________ 

    Број рачуна: __________________________________ који  се води код ___________ 
     (у даљем тексту: Добављач), с друге стране. 

  
Наступа заједнички са,  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 

Наступа са подизвођачем, 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15, 68/15 у даљем тексту Закон), и Одлуке Директора 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о покретању поступка бр. 404.3-2489/18-

2 од 19.12.2018. године спровео отворени поступак јавне набавке, чији је  предмет набавка 
добара: Систем за успостављање комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких 

апликација, бр. 107/2018 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора набавка система за 

успостављање комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких апликација (у 

даљем тексту: систем), а у свему према понуди Добављча бр.__________од ___________2019. год. 
која са техничким карактеристикама чини саставни део овог Уговора. 

  
ЦЕНА 

 

Члан 2. 
Укупна цена имплементације система за успостављање комуникације између паметне 

(smart card) картице и корисничких апликација износи ___________________ динара без ПДВ 
(Словима: ________________________________________________). 



Јединична цена чип паметне картице износи ______________ динара без ПДВ (словима: 

_______ ________________________)           
На уговорене цене из понуде се обрачунава и плаћа ПДВ у складу са важећим законским 

прописама. 
 У уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне набавке као што су 

трошкови испоруке, трошкови инсталације као и сви други трошкови који настану приликом 

извршења предметне набавке.  
Укупна вредност овог Уговора не може прећи износ од ______________________  динара 

без ПДВ, што представља износ процењене вредности према Одлуци о покретању поступка јавне 

набавке.  

 
Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 

може повећати максимално до 5% од укупне вредности уговора, уколико за то постоје оправдани 
разлози. 
 
РОКОВИ И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Члан 3. 

Имплементација система за успостављање комуникације између паметне (smart card) 
картице и корисничких апликација ће се вршити на локацији Наручиоца,  Др Александра Костића 

бр.9, Београд у року до_______ (максимално 60 календарских дана), од дана ступања на снагу 
уговора. 

 Добављач се обавезује да испоруку картица врши сукцесивно, у року до ______ (7 

календарских дана) од дана пријема захтева-наруџбенице, на адресу Наручиоца,  Др Александра 

Костића бр.9, Београд. 

Добављач је дужан да потврди пријем наруџбенице, писаним путем одмах („mail“, „fax”), а 

најкасније следећег радног дана.  Уколико не потвди пријем, рок за испоруку ће се рачунати од 

датума који је на Наруџбеници. 
Добављач се обавезује да: 

- имплементира систем и испоручи чип паметне картице, а у свему према техничким 

елементима који су саставни део овог Уговора; 

- са имплементираним системом и испорученим чип паметним  картицама испоручи сву 

неопходну техничку документацију 

- за испоручене чип паметне картице Наручиоцу достави оверен гарантни лист за чип на 

картицама. 
 

               Члан 4. 
Током имплементације Система за успостављање комуникације између паметне (smart) 

картице и корисничких апликација Понуђач треба да пружи техничку подршку Наручиоцу током 

његових активности за  успостављање система за генерисање електронског документа и 
успостављање сервиса за подршку коришћења електронског документа.  

Електронска документа морају бити потписана од стране интерног CSCA тела (Country 
Signing Certificate Authority) за тај документ и у себи садржавати коренски CVCA сертификат 

(Country Verifying Certificate Authority) који омогућава читање заштићених делова документа. 

Апликативна функционалност за дигитално потписивање и за пријављивање на AD домен 
подразумева постојање одговарајућег надлежног сертификационог тела за издавање дигиталних 

потврда. 
 



НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
                                                               Члан 5. 

    Наручилац ће плаћање Добављачу извршити у року до 15 дана, од дана пријема правилно 
испостављене фактуре и Записника о верификацији имплементације Система за успостављање 

комуникације између паметне (smart card) картице и корисничких апликација, односно Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему картица, потписаног од стране представника Добављача 
и овлашћеног лица Наручиоца. 
 

 Члан 6.  

За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2019. години, плаћање ће се вршити до нивоа 

средстава обезбеђених финансијским планом за 2019. годину, а за обавезе које доспевају за 
плаћање у 2020. години, Наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању средстава за 

предметна опрему усвајањем финансијског плана за 2020. годину. У случају да финансијска 
средства не буду обезбеђена за ове намене у 2020. години, Уговор престаје да важи због 

немогућности испуњења уговорених обавеза од стране Наручиоца.  

 
ПРИЈЕМ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  
 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да имплементацију система из члана 1. овог Уговора изврши на 
локацији Наручиоца, Дирекција РФ ПИО, ул. др Александра Костића бр. 9, а у свему према 

Техничким елементима понуде. 
Добављач се обавезује да испоруку чип паметних картица изврши у одговарајућој 

амбалажи која их штити од оштећења. 
Добављач у свему одговара за квалитет система и чип паметних картица који чине предмет 

овог Уговора.  

Приликом испоруке чип паметних картица на локацији Наручиоца, извршиће се 
квантитативни и квалитативан пријем картица, о чему ће се сачинити Записник кога ће потписати 

овлашћена лица Наручиоца и представник Добављача. 

 
                                                                           Члан 8. 
 Уколико се одмах приликом испоруке уоче недостаци на чип паметним картицама, 
Наручилац задржава право да одбије пријем испоруке. 

Евентуалне рекламације Наручиоца у погледу испоручених чип паметних картица морају 
бити сачињене у писаној форми и достављене Добављачу у примереном року од дана извршеног 

квалитативног пријема. 
У случају из става 1. овог члана,  Добављач ће бити у обавези да Наручиоцу најкасније у 

року од 8 дана од пријема рекламације, испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета 

и стандарда. 
 

Уколико се после примопредаје чип паметних картица, као и у току њихове употребе, 
покаже да исте имају скривене недостатке који се нису могли уочити ни пажљивим прегледом, 

односно ако картице не задовољавају услове предвиђене техничком спецификацијом и осталом 

конкурсном документацијом, Наручилац ће Добављача о уоченим недостацима обавестити без 
одлагања, у писменој форми. 

 Добављач је дужан да, по пријему рекламације, чип паметне картице које те недостатке 
садрже замени истим без недостатака, односно чип паметним картицама са карактеристикама 

предвиђеним у техничкој спецификацији, без доплате, у року од 8 календарских дана. 
 

 
 
 
 



УГОВОРНА КАЗНА  
                                                                            Члан 9. 

У случају прекорачења рокова испоруке предвиђених у члану 3. овог Уговора, Добављач ће 

бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 
3000,00 динара за сваки дан закашњења. 

У случају прекорачења рокова испоруке предвиђених у члану 8. Уговора, Добављач ће бити 
у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% од 

вредности добара која је испоручена са недостацима. 

Укупан износ уговорне казне у случају из става 1. и 2. овог члана не може износити више 
од 10% вредности овог Уговора. 

Наплату уговорне казне у случају из става 1. и 2. овог члана Наручилац ће извршити на тај 
начин што ће испоставити фактуру за пенале Добављачу, по којој је Добављач у обавези да 

изврши плаћање у року од 15 дана од дана испостављања исте.  
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 10. 

Добављач је обавезан да, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Уговора, достави 
Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза следеће:   

 оригинaл бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршeњe уговорних обавеза у висини од 10% 
од процењене вредности без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дуже од истека 

уговора, а у корист Наручиоца.  

 Копију картона депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су 
потписала банкарску гаранцију. 

Банкарска гаранција се активира у случају да Добављач не извршава уговорене обавезе. 

1. две бланко менице, потписане и оверене службеним печатом од стране 

овлашћених лица  Добављача, као обезбеђење за отклањање грешака у 

гарантном року са трајањем важности 60 дана дуже од истека гарантног рока, са 

меничним писмом - овлашћењем да су издате менице неопозиве, безусловне и на 
први позив наплативе и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ у укупној 

висини од 10% процењене вредности без ПДВ и наплатити у складу са меничним 
писмом-овлашћењем под условом да Добављач не извршава уговорене обавезе у 

току трајања гарантног рока. 

2. Копију картона  депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су 

потписала бланко меницу  

3. Потврду да су менице евидентиране у регистру меница и овлашћења који води НБС 

. 
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на 

снази.  

У случају реализације меница у току трајања уговора, Добављач је у обавези да достави 

нову меницу, са меничним овлашћењем, у року од 5 дана од дана пријема писменог позива од 

стране Наручиоца. 
 

ГАРАНТНИ РОК 

 
                                                                        Члан 11.  

Чип мора да има могућност чувања података ______ (најмање 10 година) од дана 
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему картице. 



 

                                                                              Члан 12. 
Трошкови настали приликом отклањања квара на чипу, који је у гарантном року, падају на 

терет Добављача. 

Трошкови обухватају услугу замене картице и све пратеће трошкове настале по овом 

основу. 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
                                                                             Члан 13. 

Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално на период од 
годину дана од дана ступања Уговора на снагу. 

РАСКИД УГОВОРА 

                                                                              Члан 14. 

Наручилац  има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако 
Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони 

недостатке у извршењу обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који регулишу област 
из које је предмет јавне набавке, о чему писмено обавештава Добављача. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                                                        

                                                                          Члан 15. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено 
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин. 
 

                                                                          Члан 16.  
         Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна и месна надлежност 

Привредног суда у Београду. 
 

                                                                                Члан 17. 
            Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране могу вршити 

искључиво у писаној форми. 
 За све што није предвиђено одредбама овог Уговора, важе одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

                   
                                                                           Члан 18. 

 Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 
Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају 

Добављачу, а 3 (три) примерка Наручиоцу. 

 
 

 
З а   Д о б а в љ а ч а 

ДИРЕКТОР 

_________________ 
 

     

З а    Н а р у ч и о ц а 

ДИРЕКТОР ФОНДА 

_____________________                                                                             
Драгана Калиновић 

 


