
 
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
Београд  06.11.2019 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  

за јавну набавке услуге организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности, подељено 
по партијама ЈН 98/2019 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и 

солидарности, подељено по партијама ЈН 98/2019 у Обрасцу бр II Технички елементи понуде, за Партију 2- 

„Међугенерацијска радионица“, мења се термин одржавања радионице тако да се иста сада одржава у периоду од 

7. до 12. децембра 2019. године као и датум обезбеђивања аутобуског превоза тако да ће полазак бити 

07.12.2019. год а повратак 12.12. 2019. године. 

 

У Обрасцу бр II Технички елементи понуде, за Партију 2 додају се алинеје 2 и 3 које гласе:  

„Термин одржавања радионице од 7. до 12. децембра 2019. године (пет ноћења + пет пуних пансиона), за око 70 

учесника (30 пензионера + 30 младих лица + 10 предавача, модератора, ментора), са обезбеђеним освежењем 

током трајања програма (кафа/чај и сок/вода). 

Смештај у хотелу са 4 звездице, у Пиротском или Зајечарском округу, који располаже салама за групни и 

секцијски рад, техничком опремом за презентовање, интернетом; структура соба: 20% једнокреветних и 80% 

двокреветних соба.“ 

У обрасцу III 1 додатни услови за учешће у поступку јн члана 76 ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, за Партију 2, код додатног услова кадровског капацитета под 

тачком 2. б) додаје се на крају пасуса као и у доказу реч  „заштите“ тако да предметна тачка сада гласи: 

„б) Да Понуђач има најмање једно ангажовано лице са стеченим звањем доктора хуманистичких наука, које је у у 

протеклих пет година пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци (рачунајући и 

дан објављивања позива за подношење понуда) учествовало у најмање два пројекта и, у области социјалне 

заштите. 

Доказује се достављањем: 

- уговор о ангажовању у складу са Законом о раду;  

- диплома или уверење о стеченом звању доктора хуманистичких наука  

- уговор  или потврда референтног наручиоца (на меморандуму референтног наручиоца, која садржи: податке о 

референтном наручиоцу, назив пријекта, датум почетка и завршетка пројекта и краћи опис пројекта) на основу 

које се недвосмислено може утврдити ангажовање на пројектима социјалне заштите.“ 

 

Наведене измене учињене су и у Обрасцима: V  Образац понуде са структуром цене за Партију 2 и  VI 1  модел 

уговора за набавку услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности- Партија 2- 

Међугенерацијска радионица.  

Образац бр. II Технички елементи понуде, образац III 1 додатни услови за учешће у поступку јн члана 76 ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, Образац број V  Образац понуде са структуром цене за Партију 2 

и  VI 1  модел уговора за набавку услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности- 

Партија 2- Међугенерацијска радионица, дати су у прилогу ове измене конкурсне документације.  

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене наведене обрасце. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга организовања активности међугенерацијске 
сарадње и солидарности, подељено по партијама ЈН 98/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке, дана 25.10.2019. године, је приликом израде конкурсне документације учињена 

грешка, односно пропуст да се достављене техничке карактеристике унесу у целости, те је било неопходно 
наведено изменити, односно допуни.  

Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
Наручилац је, извршио  измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена 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/


 

  

 

 

II   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
 

 
 
Техничке карактеристике за Партију 2  

„Међугенерацијска радионица“ 

Пројекат „Међугенерацијска радионица“ обухвата програмске активности којима се на суштински начин 

обезбеђује успостављање веза између различитих генерација, које омогућује повезивање људи кроз вредности, 

међугенерацијску интеракцију, подстицање узајамне подршке и обезбеђивање преноса знања и културе између 

припадника различитих старосних група. Пројекат подразумева реализацију едукативних, рекреативних, 

социјалних, стручних и психолошких програма између две циљне групе (30 пензионера и 30 младих лица). 

Термин одржавања радионице од 7. до 12. децембра 2019. године (пет ноћења + пет пуних пансиона), за око 70 

учесника (30 пензионера + 30 младих лица + 10 предавача, модератора, ментора), са обезбеђеним освежењем 

током трајања програма (кафа/чај и сок/вода). 

Смештај у хотелу са 4 звездице, у Пиротском или Зајечарском округу, који располаже салама за групни и 

секцијски рад, техничком опремом за презентовање, интернетом; структура соба: 20% једнокреветних и 80% 

двокреветних соба. 

Понуђач је дужан да обезбеди: 

• аутобуски превоз са различитих дестинација, полазак 07.12.2019. године изјутра (Београд, Нови Сад, Крагујевац, 

Ниш ...) до опредељеног хотела и повратак 12.12.2019. године после доручка до почетних одредишта; 

• услуге  за оквирно 10 предавача, ментора и модератора који су ангажовани на реализацији појединачних 

програма; 

• да осмисли план активности за едукативни, рекреативни, социјални, стручни и психолошки програм који ће се 

реализовати кроз концепт и у духу међугенерацијске сарадње и солидарности; 

• за сваку програмску активност да обезбеди потребне реквизите и потрошни материјал у довољној количини за 

свих 60 учесника програма; 

• за сваки реализовани програм да уради евалуацију која је саставни део закључног извештаја; 

• на основу искуства стеченог кроз реализацију програма да дефинише препоруке које ће поспешити 

међугенерацијску сарадњу и солидарност у пракси; 

• да изради завршни извештај, који ће обухватити преглед урађеног, евалуацију и препоруке, са анализом 

запажања и стручним закључцима; 

• да обезбеди медијску подршку радионице; 

• да организује промотивне активности и то промотивне кампање у пет градова које определи Наручилац, која ће 

обухватити промоцију закључака са радионице, промоцију пензионерских картица Фонда ПИО и промоцију 

међугенерацијске солидарности као стила живота 

 

Понуђач се обавезује да обезбеди лица за контакт која ће, током трајања уговора, бити задужена за координацију 

процеса са Наручиоцем, ради договора око организације, провере квалитета предметне услуге, старања о 

роковима за извршење предметне услуге и другим обавезама које буду проистекле из уговора. 

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови који могу настати у извршењу обавеза по предметној 

набавци. 

 

 

 

 



 

III 1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76 ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

За Партију: 2 

 

1. Да располаже довољним финансијским капацитетом:  
да у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда (рачунајући и дан објављивања 

позива за подношење понуда) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање 

платног промета. 

 

Доказује се достављањем: 

- Потврде НБС о броју дана блокаде. 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача овај услов мора испунити сваки члан групе 

понуђача. 

 

2. Да располаже довољним кадровским  капацитетом: 

а) Да Понуђач има најмање једно ангажовано лице које има стечено звање доктора наука у области социјалне 

политике или медицинских наука, које је у претходних пет година од дана објављивања позива за подношење 

понуда (рачунајући и дан објављивања позива за подношење понуда) учествовало у најмање два пројекта у 

претходних пет година пре објављивања позива за подношење понуда, у области социјалне или здравствене 

заштите. 

 

Доказује се достављањем: 

 

- уговор о ангажовању у складу са Законом о раду;  

- диплома или уверење о стеченом звању доктора наука у области социјалне политике или медицинских 

наука;  

- уговор или потврда референтног наручиоца (на меморандуму референтног наручиоца, која садржи: 

податке о референтном наручиоцу, назив пријекта, датум почетка и завршетка пројекта и краћи опис 

пројекта) на основу које се недвосмислено може утврдити ангажовање на пројектима социјалне или 

здравствене заштите. 

 

б) Да Понуђач има најмање једно ангажовано лице са стеченим звањем доктора хуманистичких наука, које је у у 

протеклих пет година пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци (рачунајући и 

дан објављивања позива за подношење понуда) учествовало у најмање два пројекта и, у области социјалне 

заштите. 

 

Доказује се достављањем: 

- уговор о ангажовању у складу са Законом о раду;  

- диплома или уверење о стеченом звању доктора хуманистичких наука  

- уговор  или потврда референтног наручиоца (на меморандуму референтног наручиоца, која садржи: 

податке о референтном наручиоцу, назив пријекта, датум почетка и завршетка пројекта и краћи опис 

пројекта) на основу које се недвосмислено може утврдити ангажовање на пројектима социјалне заштите. 

 

в) Да Понуђач има најмање једно ангажовано лице, са завршеним основним академским студијама другог степена 

из области социјалне политике и социјалног рада, које је учествовало у најмање једном пројекту у претходних пет 

година пре објављивања позива за подношење понуда (рачунајући и дан објављивања позива за подношење 

понуда), у области социјалне заштите. 

 

 



 

  

Доказује се достављањем: 

- уговор о ангажовању у складу са Законом о раду;  

- диплома или уверење о завршеним основним студијама и студијама другог степена;  

-уговор или потврда референтног наручиоца (на меморандуму референтног наручиоца, која садржи: 

податке о референтном наручиоцу, назив пријекта, датум почетка и завршетка пројекта и краћи опис 

пројекта) на основу које се недвосмислено може утврдити радно искуство у учешћу на пројектима социјалне 

заштите. 

 

3.Да располаже довољним пословним капацитетом:  

 

Да је понуђач у протеклих пет година пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци 

(рачунајући и дан објављивања позива за подношење понуда), реализовао најмање један пројекат који се односи 

на старију популацију. 

 

Доказује се достављањем: 

- уговора или потврде референтног наручиоца (на меморандуму референтног наручиоца, која садржи: 

податке о референтном наручиоцу, назив пријекта, датум почетка и завршетка пројекта и краћи опис 

пројекта) на основу које се недвосмислено може утврдити ангажовање на пројекту.  

 



 

V   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за Партију 2 

 

Предмет понуде: услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности, 

подељено по партијама ЈН 98/2019 
Партија 2- Међугенерацијска радионица“ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  
 

 

 
 

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     Републички фонд за пензијскои 

инвалидско осигурање 
Дирекција Београд, 

Др Александра Костића 

бр.9, 
11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 
 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање:  

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  
 

 
 

 
 



 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив подизвођача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

  

 
 

 

 
 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за 
пензијскои инвалидско 

осигурање Дирекција 
Београд, 

Др Александра Костића 
бр.9, 

11000 Београд 

                            ПИБ : 105 35 6542 
 

 
 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да попуни наведене 
податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да 

копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни 

за сваког подизвођача појединачно. 

 



 

ППООННУУДДАА    ББРР. _____ 

услуга организовања активности међугенерацијске сарадње и солидарности, подељено по партијама 
ЈН 98/2019 

Партија 2- Међугенерацијска радионица“ 

 
Табела 1 

Ред. 
бр. Назив услуге 

Јед. 

мере 

Јединична цена у 
динарима  по 

особи без ПДВ 

Количина 
(оквирна) 

Укупна цена у 
динарима без ПДВ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Хотелски смештај у 

једнокреветној соби 5 НОЋЕЊA 
Услуга 

 14  

2. Хотелски смештај у двокреветној 

соби* 5 НОЋЕЊA 
Услуга  

 56  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (сабрати ставке 1 и 2)   

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (сабрати ставке 1 и 2)  

 

Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром цене: 
у колону 4 уписати јединичну цену у динарима по особи без ПДВ 

у колону 6- уписати укупну цену у динарима без ПДВ 
 

* У овој колони потребно је уписати цену хотелског смештаја (5 ноћења) по особи у двокреветној соби када је 

искоришћеност лежаја пуна, односно када бораве две особе у двокреветној соби.  
 

ТАКСЕ: 
Цена боравишне таксе (по особи за 5 дана):________________ дин. без ПДВ; 

Цена осигурања (по особи за 5 дана):________________ дин. без ПДВ; 

Цена пријаве на боравак (по особи за 5 дана):________________ дин. без ПДВ; 
Еколошка такса: ______________________ дин. без ПДВ. 

 
УКУПНА ЦЕНА ТАКСИ ЗА 70 УЧЕСНИКА (за 5 дана) ________________ дин. без ПДВ. 

 
Уз понуду обавезно приложити ценовник осталих хотелских услуга. 

 

НАПОМЕНА 1:  
У укупну понуђену цену Табеле 1, урачунати су сви трошкови неопходни за извршење предметне  набавке, а све у  

складу са техничким карактеристикама. 
 

Табела 2 

Ред. 
бр. 

Назив услуге Цена услуге 
у динарима без ПДВ 

Цена услуге у динарима са ПДВ 

1. 2. 3. 4. 

1. ТРАНСФЕР учесника 

 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром цене: 

 
у колону 3 уписати цену услуге у динарима без ПДВ 

у колону 4 уписати цену услуге у динарима са ПДВ 

 
 

 
НАПОМЕНА 2:  

У укупну понуђену цену Табеле 2, урачунати су сви трошкови неопходни за извршење предметне набавке, а све у  
складу са техничким карактеристикама. 

 

Табела 3 



 

  

Ред. 
бр. 

Назив услуге  
Цена услуге 

у динарима без ПДВ 

 
Цена услуге у динарима са 

ПДВ 

1. 2. 3. 4. 

1. Остали трошкови организовања услуге у 

складу са техничким карактеристикама 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром цене: 

 

у колону 3 уписати цену услуге у динарима без ПДВ 
у колону 4 уписати цену услуге у динарима са ПДВ 

 
НАПОМЕНА 3:  

У укупну понуђену цену Табеле 3, урачунати су сви трошкови неопходни за извршење предметне  набавке, а све у  
складу са техничким карактеристикама. 

 

УКУПНА ЦЕНА: ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2 + ТАБЕЛА 3 + УКУПНА ЦЕНА ТАКСИ ЗА 70 УЧЕСНИКА (за 5 дана) без ПДВ:  
_________________ 

УКУПНА ЦЕНА: ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2 + ТАБЕЛА 3 + УКУПНА ЦЕНА ТАКСИ ЗА 70 УЧЕСНИКА (за 5 дана) са ПДВ:  
__________________ 

Термин одржавања догађаја:  

07-12 децембар 2019. године 
Број корисника: оквирно 70  

Термин одржавања и број особа је оквиран. 
НАПОМЕНА 4: Навести линк или www адресу хотела ___________________________ 

 

НАПОМЕНА: број учесника догађаја и број лица која ће користити услуге превоза је оквиран 
 У цену су урачунати сви трошкови за извршење предметне набавке. 

Начин и услови плаћања: Наручилац ће плаћање Добављачу вршити након извршене услуге, а у року од 15 
дана од дана пријема правилно испостављене фактуре Добављача са Записником о извршеној услузи, који 

потписује овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача, и са списком лица која су присуствовала 
догађају и бројем ноћења.  

Рок важења понуде-_______________________(минимум 60 дана од дана отварања понуда), у складу са чланом 

90. Закона). 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:  

ДА                               НЕ 

(понуђач заокруживањем  ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача)  
Напомена:  

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____% (не може бити већи од 50%)  
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача:  

 _______________________________________________________________________________________  

Заокружити начин подношења понуде  

 Понуђач подноси понуду            

                                                            1) самостално 
                                                            2) као заједничку понуду 

                                                            3) са подизвођачем 
 

ПОНУДУ  САЧИНИО: 

________________________ 

 ДИРЕКТОР 

_______________________ 



 
VI 1   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА АКТИВНОСТИ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ 

САРАДЊЕ И СОЛИДАРНОСТИ 

Партија 2- Међугенерацијска радионица 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра Костића бр. 9,  кога по 
овлашћењу Драгане Калиновић, директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр. 110.2-

6087/19 од 31.07.2019. године, заступа Хаџи Ана Дашић, директор Сектора за правне и опште послове, 
Матични број: 17715780 

ПИБ: 105356542 
Број рачуна: 840-1652-22 који се води код Управе за трезор 

(у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2."______________ " __________________________ул.______________ бр.__, кога заступа 

директор________________________ 
Матични број: ______________ 

ПИБ: __________________ 

Број рачуна: __________________________________који се води код_______________________ 
 

Наступа заједнички са,  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

Наступа са подизвођачем, 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

(у даљем тексту: Добављач). 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) и Одлуком директора Сектора за правне и опште послове 

бр. 404.1-1859/19-2 oд 24.10.2019. године, спровео отворени поступак јавне набавке Услуга организовања 

активности међугенерацијске сарадње и солидарности, Партија број 2: Међугенерацијска радионица, број јн 
98/2019, и донео Одлуку о додели уговора број ___________од дана____________.” 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Наручилац овим Уговором поверава, а Добављач прихвата и обавезује се да пружи услугу реализације 
пројекта: „Међугенерацијска радионица“, а у свему према усвојеној Понуди Добављача бр. __________ од 

_____________ године, која са техничким карактеристикама из конкурсне документације чини саставни део овог 
Уговора. 

Пројекат из става 1 овог члана подразумева реализацију едукативних, рекреативних, социјалних, стручних 

и психолошких програма између две циљне групе пензионера и  младих лица. 

 

ЦЕНА 

Члан 2.  

Предметна услуга наплаћиваће се по јединичним ценама из Понуде.  

На уговорене цене из Понуде се обрачунава и плаћа ПДВ у складу са важећим законским прописама. 
Цене у понуди су фиксне и не могу се мењати.  

Укупна вредност услуге која је предмет овог Уговора не може прећи износ од ____________динара без 
ПДВ, што представља износ процењене вредности према Одлуци о покретању поступка јавне набавке. 

У укупну уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне набавке. 



 

  

Промена цене боравишне и еколошке таксе, на основу акта надлежног органа, неће утицати на укупну 

уговорену цену из овог члана. 

 
НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да реализује пројекат „Међугенерацијска радионица“ у свему према техничким 

карактеристикама, а  у термину од 07. до 12 децембра 2019. године у трајању од пет ноћења (пет пуних 

пансиона). 
Наручилац задржава право да одступи од наведених термина из става 1. овог члана, с тим да најкасније 5 

дана пре почетка догађаја о томе обавести Добављача.  
 

       Члан 4. 
Добављач се обавезује да ће предметне услуге обављати стручно и квалитетно, у свему према важећим 

прописима и професионалним стандардима струке за ову врсту услуге.  

Добављач је у целости одговоран за квалитет пружених услуга.  
Добављач се обавезује да услуге пружа квалификованом радном снагом са потребним искуством за ову 

врсту посла. 
 

Члан 5. 

Наручилац ће након потписивања Уговора одредити овлашћена лица која ће потписати коначан списак 
корисника услуга, потврдити да су фактурисане услуге изведене, у наведеном обиму и уговореном квалитету.  

Уговорне стране сагласне су да ће по завршетку догађаја сачинити Записник о извршеној услузи у коме ће 
констатовати да је услуга извршена у складу са Уговором, као и тачан број учесника догађаја, период боравка, и 

имена и презимена корисника услуге. 

Записник из става 2. овог члана потписује овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача. 
Записник из овог члана представља основ за испостављање фактуре.  

Добављач се обавезује да обезбеди лица за контакт која ће, током трајања Уговора, бити задужена за 

координацију процеса са Наручиоцем, ради договора око организације, провере квалитета предметне услуге, 

старања о роковима за извршење предметне услуге и другим обавезама које буду проистекле из Уговора. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
Наручилац ће плаћање Добављачу вршити након извршене услуге, а у року од 15 дана од дана пријема 

правилно испостављене фактуре Добављача са Записником о извршеној услузи, који потписује овлашћено лице 

Наручиоца и представник Добављача, и са списком лица која су присуствовала догађају и бројем ноћења.  
 

Члан 7. 
За обавезе које по овом Уговору доспевају у 2019. години, плаћање ће се вршити до нивоа средстава 

обезбеђених финансијским планом за 2019. годину, а обавезе које доспевају за плаћање у 2020. години, 

Наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању средстава за предметну услугу 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.  
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

             Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу:  
 оригинал банкарску гаранцију за добро извршење уговорених обавеза, у висини од 10% од 

процењене вредности одређене Одлуком о покретању поступка која мора бити бeзусловна, неопозива и 

наплaтива нa први позив са роком важења најмање 60 дана дуже од истека рока за извршење уговорених 
обавеза, а у корист Наручиоца; 

 картон депонованих потписа овлашћених лица пословне банке, која су потписала банкарску 

гаранцију. 
Банкарска гаранција за добро извршење уговорених обавеза се активира у случају да Добављач не испуњава 

уговорене обавезе. 

                
 



 
                                                          

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
                                                                                Члан 9. 

Уговор се закључује до извршења свих уговорених обавеза а најкасније до истека рока од годину дана од 
дана ступања Уговора на снагу. 

 

РАСКИД УГОВОРА  
       Члан 10. 

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 уговорених 

обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који регулишу област из које је предмет јавне набавке, о 

чему писаним путем обавештава Добављача. 
 

  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним путем 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 12. 

         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 13. 

          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 14. 
 Овај Уговор ступа на снагу са даном потписа обе уговорне стране. 

 

                                                                              Члан 15. 
Уговор је састављен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка припадају Добављачу, а 3 

(три) примерка Наручиоцу. 
    

 

 
ЗА   ДОБАВЉАЧА: 

 
ДИРЕКТОР 

____________________ 

 ЗА   НАРУЧИОЦА: 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 
 

_______________________ 

                                                                                                      Пуномоћник Хаџи Ана Дашић 


