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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УПРАВНИ СУД 
Број: су JV - 28 27/15 
Дана 09.02.2014. 
Немањина 9 
БЕОГРАД 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ТОНЕРА 5/15 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - УПРАВНИ СУД ,са седиштем у Београду 

Улица Немањина 9, 

ПИБ 106399789, матичнн број 17772767, 

Kora заступа председник Управноr суда,судија Јелена ИвановиЬ 

(у даљем тексту: Наручилац) 

2.ИНФОРМАТИКА АД,предузеЬе за производњу рачунарске 

опреме информатички инжињеринr , са седиштем у Беоrраду, 

Јеврејска бр. 32,ПИБ 100001716,матични број 07024592 

JAPICOM d.o.o за призводњу,трrовину и услуrе,нови Сад, 

Р уменичка 13,ПИБ 101645578,матични број 08664005 

Kora заступа В.д. rенералноr директора Славољуб КачаревиЬ, 

директор (у даљем тексту: Продавац) 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу 

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), Уредбе о Управи за заједничке 
послове републичких органа ("Службени гласник РС", број 63/2013), Уредбе о условима и начину 
спровођења поступка јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању 
списка предмета јавне набавке ("Службени гласник РС" бр. 110/2013 и 1312014), Одлуке о утврђивању 
списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи 
централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр. 13/2014), Претходног обавештења 
објављеног 11.02.2014. године и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела 
отворени поступак јавне набавке ЦЈН 2/2014 чији је предмет набавка рачунарског материјала 
тонера, на осново позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 
страници Наручиоца и порталу службених гласила Републике Србије, ради закључења оквирног 
споразума са понуђачем на период од две године; 
- да предмет јавне набавке обликова у 15 партија; 
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Члан 3. 

- да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број 7-413 од 05.05.2014., која се 
налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

-да Наручилац на основу закључеиог оквирног споразума број 404-02-1244/2014-01 
од 11.06.2014., закључује са Продавцем Уговор о набавци рачунарског материјала - тонера за партију/е 
4', 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЉА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка рачунарског материјала - тонера и то: 
-Lexmark E460/460DN Е460Х21 50 комада 
-Lexmark MS410dn 50F5HOO 5 комада 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена износи 1.075.316,00 динара, без ПДВ-а, FCO наручилац. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, односно појединачно 

закљученог уговора. 


Плаћање ће се вршити у року од 30 дана, по пријему фактуре оверене од стране овлашћеног 
лица Наручиоца (појединачног наручиоца), на основу појединачно закључених уговора о јавној 
набавци. Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора. 

Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину. 

СР ЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЉА 

Члан 4. 

Оригинал банкарска гаранција за добро изврmење посла за поједииачне уговоре 
чија је вредност милион и преко милион динара. 
Продавац са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у тренутку закључења 
појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску  
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора 
трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора. 

Баикарска гаранцнја се доставља за сваки појединачни уговор. 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 

Члан 5. 

Оригинал меница за добро нзврmење посла за појединачне уговоре чија вредност 
је испод милион динара. 
Продавац је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда Наручиоцу: 

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од 
вредности појединачног уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Службени лист 
СРЈ"бр.3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 
56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности појединачног 
уговора. 



уговор. 

-' . 

 Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности појединачног 
уговора без ПДВ а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 
уговорних обавеза; 

 Потврду о регистрацији менице, 
 копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана 
закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 
поmисом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 
снази. 

Меница за добро изврmење посла се доставља за сваки појединачно закључени 

По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев 
Даваоца услуге. 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 
Члан 6. 

Потраживања из закључених појединачних 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. 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА 
ПОЈЕДИНАЧПИХ УГОВОРА 

Члан 7. 

Након закључења оквирног споразума, за сваку појединачну партију, када настане 
потреба Наручиоца или појединачних наручиоца за предметом набавке, Наручилац, односно 
појединачни наручилац, ће позвати Продавца који је понудио најнижу јединичну цену за одређену 
ставку/е из појединачне партије за закључење појединачних уговора. 

При закључивању овог уговора не могу се мењати битни услови из оквирног 
споразума. 

Оквирни споразум садржи ценовник, односно извод из понуда Продавца са најниже 
понуђеном јединичном ценом за сваку ставку и представља основ за закључење овог уговора. 

Понуђена цена добара је фиксна и не може се мењати у току трајања оквирног 
споразума, односно појединачног уговора. 

Појединачни уговор се закључује под условима из овог оквирног споразума у поrnеду 
спецификација предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока испоруке. 

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Члан 8. 

Испорука предметни х добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке 
утврђује појединачни Наручилац на основу усменог или писменог захтева лица овлашћеног за 
набавку добара. 

Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од 48 часова, од усменог или 
писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из 
спецификације обрасца понуде. 

Испорука добара врши се на адресу Управни суд, Немањина бр. 9, Београд. 
Уколико се јави потреба Наручиоца за набавком тонера који се не налази у обрасцу 

спецификације Продавац је дужан да на захтев Наручиоца достави оверени извод из важећег 

Ценовника за тражени тонер и по добијеној сагласности од Наручиоца изврши испоруку траженог 

тонера. 
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ВИШАСИЛА 
Члан 9. 

Уколико после закључеља уговора наступе околности више силе које доведу до 
ометаља или онемогућаваља извршеља обавеза дефинисаних уговором, рокови извршеља обавеза ће 
се продужити за време трајаља више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречен и 
од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
политичка збиваља (рат, нереди већег обима, штрајкови), имперarивне одлуке власти (забрана 
промета увоза и извоза) и сл. 

Уговор на страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити оДговарајуће доказе. 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 

Продавац гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и 
стандардима произвођача добара. 

НАЧИН СПРОВОЂЕЉА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЉА 

ГАРАНЦИЈЕ К ВАЛИТЕТА 
Члан 11. 

Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимаље добара. У случају 
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Продавац је дужан 
у року од 24 сата замени добро на коме је утврђен недостатак. 

Наручилац ће током уговорног периода случајним узорком вршити контролу 
набављених тонера. У случају да се током контроле утврди да је Продавац испоручио неоригиналан 
тонер Продавац ће платити пенале у износу од 100% вредности поруџбине из које потиче изабрани 
узорак. 

ПРОМЕН А ПОД АТАКА 
Члан 12. 

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагаља писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуљеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важеља 
оквирног споразума , односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документу је на прописани 
начин. 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 
Члан 13. 

Наручиоци са Списка наручиоца дужни су да прате извршеље сваког закљученог 
уговора на основу Оквирног споразума. Један примерак Уговора закљученог на основу оквирног 
споразума, наручиоци су дужни да доставе Управи за заједничке послове републичких органа, ради 
праћеља извршеља уговора и Оквирног споразума и вођеља јединствене електронске евиденције 
добављача-Даваоца услуге. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
Члан 14. 

У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2014. годину ("Службени гласник 
РС" број 110/2013), као и након доношења Закона о буџету за 2015. годину, Управа за заједничке 
послове републичких органа задржава право да у току важеља оквирног споразума повећа број 
наручилаца и увећа вредност оквирног споразума, у свему према Одлуци о утврђиваљу списка 
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наручилаца у чије име и за чији рачун Управа за заједничке послове републичких органа спроводи 
централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" број 13/2014). 

IIPЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 

Члан 17. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране . 
Оквирни период важења Уговора је једна година, од дана закључења овог уговора док 

се не потроше средства одређена у члану 2. овог појединачног уговора. 
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. 
Члан 18. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

Члан 19. 

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

 .в.д. r директора, 

Славољуб Качаревиli 
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