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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство, у отвореном поступку, ОП 

број 25/2020.  

 

1. Врши се измена конкурсне документације, на страни 120 од 129, тако што се у члану 

21. Модела уговора став 2 који гласи: „Отказни рок износи петнаест дана и почиње да тече од 

дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. Овај уговор ће се сматрати раскинутим 

по протеку рока од 30 (тридесет) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду 

уколико друга страна у том року не отклони повреду уговора због које је обевештење о 

раскиду послано“. 

 

мења и гласи:  

 

,,Отказни рок износи тридесет дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду Уговора. Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 

(тридесет) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уколико друга страна у том 

року не отклони повреду уговора због које је обевештење о раскиду послато.“ 

 

У Члану 21. Модела уговора брише се став 3 који гласи: ,,Уговорне стране су сагласне 

да, уколико дође до једностраног раскида Уговора од стране Добављача, Наручилац задржава 

право реализације средства финансијског обезбеђења из члана 13. овог уговора и то право 

може искористити најкасније до истека отказног рока из става 2. овог члана.  

 

2. Врши се измена конкурсне документације, на страни 125 од 129, у Обрасцу XII - 

ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА, тако што се текст изјаве 

мења и гласи: 

 

„Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача), 

поводом учешћа у поступку јавне набавке добара - Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, даје следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу чувати као 

пословну тајну сваки документ, информацију, податак или друге чињенице везане за 

Наручиоца и његово пословање који ми буду доступни током реализације Уговора, како за 



време трајања Уговора, тако и по истеку истог, а сходно члану 4. Закона о заштити пословне 

тајне (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/11). 

Уколико пословна тајна која садржи податак од интереса за Републику Србију, а који се 

сматра тајним податком и штити се по одредбама закона којим се уређује тајност података, 

понуђач се обавезује да исту чува као тајни податак у складу са одредбама закона којим се 

уређује тајност података“. 

 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

Измењене стране конкурсне документације: 120 од 129 и 125 од 129 налазе се у 

прилогу.  

Понуђачи су дужни да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом 

и допуном конкурсне документације.  

Наручилац је продужио рок за подношење понуда у предметном поступку јавне 

набавке и објавио Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца, www.trezor.gov.rs дана 14.8.2020. године. 

 

Комисија за јавну набавку 

  

http://www.trezor.gov.rs/


 

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Добављач одређује лице: 

_____________________________________________,телефон:__________________________,  

електронска пошта:________________________________ (Добављач).  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених заступника обе уговорне 

стране и важи до испуњења уговорних обавеза. 

 

Члан 21. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид Уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.  

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду Уговора. Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 

(тридесет) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уколико друга страна у том 

року не отклони повреду уговора због које је обевештење о раскиду послато. 

 

Члан 22. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати 

споразумно. 

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 23. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије који регулишу предмет 

овог уговора.  

 

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по три примерка.  

 

 

 

      ДОБАВЉАЧ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ 

        

        

_______________________                                                  ______________________________ 

 

Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  У случају подношења 

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел 

уговора. Уколико уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступању чланова групе 

понуђача биће саставни део Уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 

 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

Страна 120 од 129 
 

 

 

 

 



XII ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 
 

 

Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача), 

поводом учешћа у поступку јавне набавке добара - Jединствени информациони систем за 

буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020, даје следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу чувати као 

пословну тајну сваки документ, информацију, податак или друге чињенице везане за 

Наручиоца и његово пословање који ми буду доступни током реализације Уговора, како за 

време трајања Уговора, тако и по истеку истог, а сходно члану 4. Закона о заштити пословне 

тајне (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/11). 

Уколико пословна тајна која садржи податак од интереса за Републику Србију, а који се 

сматра тајним податком и штити се по одредбама закона којим се уређује тајност података, 

понуђач се обавезује  да исту чува као тајни податак у складу са одредбама закона којим се 

уређује тајност података. 

 

 

У _____________________                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                                                               _______________________ 

 

 

     

 
Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у 

заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на 

њега односи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурсна документација за јавну набавку добара – Јединствени информациони систем 

за буџетско рачуноводство, ОП број 25/2020 

Страна 125 од 129 


