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Општи услови набавке робе и услуга 
BELGRADE AIRPORT d.o.o. Beograd 
 
 
 
1. Уводне одредбе 
 
1.1 . Ови Општи услови набавке робе и 
услуга (у даљем тексту: „Општи услови“) 
примењују се  (а)  у свим случајевима када  
BELGRADE AIRPORT d.o.o. Beograd-
Surčin, 11180 Београд 59, Србија, (у 
даљем тексту: „Наручилац “) у правном 
промету наступа у својству купца робе 
односно наручиоца услуга и (б) када је на 
ове Опште услове упућено Наруџбеницом 
или на неки други изричити начин 
договорен са лицем које испоручује робу 
односно врши услуге (у даљем тексту: 
„Добављач “). 
 
1.2. Наруџбеница садржи додатне 
одредбе у вези описа и садржаја робе и 
услуга, као што су временски оквир и 
рокови, куповна цена робе и услуга, 
посебне обавезе Наручиоца и Добављача 
и било које друге потребне одредбе. 
 
1.3   Ови Општи услови чиниће саставни 
део сваке наруџбенице о  набавци робе 
и/или услуга  (у даљем тексту: 
Наруџбеница). У случају неслагања 
између ових Општих услова и 
Наруџбенице, одговарајуће одредбе 
Наруџбенице  ће се сматрати важећим. 
 
1.4 . Ови Општи услови су у примени од  
05. 12.2019.године. 
 
2 . Право коришћења 
 
2.1. У погледу права које Добављач 
преноси на Наручиоца испоруком робе 
односно извршењем услуге, Добављач 
гарантује и овлашћује Наручиоца да ту 
робу односно услуге може користити и 
преносити на друге, уграђивати у друге 
системе, односно располагати истим 
слободно без временских, територијалних 
и других ограничења, изузев уколико она 
не произилазе двосмислено из природе 
посла, односно уколико су такве 

ограничења експлицитно назначена у 
Наруџбеници. 
 
3. Рок извршења; Доцња; Последице 
доцње 
 
3.1. Уколико није другачије договорено, 
Добављач је у обавези да робу испоручи 
односно услуге изврши без одлагања и у 
примереном року. Овај претпостављени, 
односно уговорени рок почиње да тече од 
дана пријема Наруџбенице од стране 
Добављача. Сматраће се да је Добављач 
благовремено извршио испоруку уколико 
је роба која је предмет испоруке у 
уговореном року и на уговореном месту 
предата Наручиоцу, односно сматраће се 
да је услуга благовремено пружена 
уколико је Наручилац у уговореном року и 
на уговорени начин прихватио услугу. 
Пријем услуге монтаже, инсталирања и 
слично, представља релевантан моменат 
за оцену благовремености испоруке робе 
за случај да је испорука робе уговорена са 
монтажом, инсталирањем и сл., односно 
да то произилази из околности конкретног 
случаја. 
 
3.2. Уколико Добављач према 
околностима случаја може претпоставити 
да обавезу према Наручиоцу неће 
извршити у уговореном року, дужан је да 
о том претпостављеном закашњењу 
неодложно обавести Наручиоца. 
 
3.3.  У случају неблаговременог 
извршења обавеза Добављача, 
Наручилац је овлашћен на наплату 
уговорне казне  у висини од 0,2% од 
укупне вредности Наруџбенице (без ПДВ-
а) по дану кашњења, с тим да не може 
прећи 10% од вредности Наруџбенице без 
ПДВ-а. Ова одредба неће утицати на 
право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
.  
3.4.   У сваком случају, уговорна казна 
услед неблаговременог извршења 
обавеза Добављача,  почиње да се 
рачуна од првог наредног дана од дана 
истека уговореног рока за испуњење 
уговорне обавезе и рачуна се до дана 
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испуњења уговорне обавезе, а најдуже до 
дана у коме вредност обрачунате 
уговорне казне достигне 10% укупне цене. 
 
3.5. Уколико обавеза Добављача не буде 
извршена ни у периоду у којем је 
достигнут максимални износ уговорне 
казне, Наручилац може да раскине 
Наруџбеницу те да уговорну казну у 
висини од 10% уговорене вредности 
наплати као уговорну казну за случај 
неизвршења. Са истим овлашћењем 
Наручилац може раскинути Наруџбеницу 
и пре протека периода у ком је достигнут 
максимални износ уговорне казне уколико 
из околности случаја произлази да 
Добављач своју обавезу неће извршити у 
том периоду. 
 
3.6. Пропуштање Наручиоца да захтева 
уговорну казну при пријему испуњења ни 
у ком случају не претпоставља да се 
Наручилац одрекао таквог захтева, те је 
овлашћен да уговорну казну захтева све 
до коначног обрачуна и плаћања, у ком 
случају је овлашћен да плаћање 
Добављачу умањи за износ уговорних 
казни. 
 
3.7 . Наплата уговорне казне не искључује 
остала права Наручиоца услед 
задоцнелог испуњења, односно 
неиспуњења (право Наручиоца да 
захтева накнаду штете). Добављач нема 
право да плати уговорну казну и да 
одустане од Наруџбенице. 
 
3.8. У случају доцње у испуњењу обавеза 
Добављача, односно у случају да се 
задоцњење према околностима случаја 
може разумно предвидети, Наручилац 
може о трошку Добављача предузети све 
разумне и неопходне мере како би 
последице доцње предупредио односно 
санирао. 
 
3.9. Одредбе ових Општих услова о 
уговорној казни услед доцње не 
примењују се у случају када је рок 
испуњења битан елеменат уговора. У том 
случају се Наруџбеница сматра 
раскинутом самим задоцњењем (уколико 

Наручилац на несумњив начин не одржи 
уговор на снази) а што овлашћује 
Наручиоца да захтева уговорну казну за 
неиспуњење у висини од 10% од 
уговорене вредности. 
 
4. Прелазак ризика, транспорт и место 
испуњења 
 
4.1. Ризик пропасти, односно оштећења 
ствари у случају набавке робе прелази на 
Наручиоца моментом записничке 
примопредаје, а за случај да се 
предметна роба уграђује или монтира, 
моментом извршеног пријема такве 
монтаже односно уградње. 
 
4.2. Уколико другачије није уговорено, 
примењује се паритет ДДП (INCOTERM 
2000) (на назначену дестинацију) и при 
чему, а за случај да је договорена 
испорука на градилиште или директно 
трећим лицима, Добављач сноси 
трошкове и ризик истовара робе. 
 
4.3. Роба коју је Добављач отпремио 
Наручиоцу мора бити праћена 
одговарајућом отпремном 
документацијом и видљиво наведеним 
бројем Наруџбенице. Добављач је дужан 
да без одлагања Наручиоцу упути 
обавештење о отпремању заједно са 
отпремном документацијом. 
 
4.4. У случају преурањене испоруке 
Наручилац задржава право да од 
Добављача захтева све додатне 
трошкове који проистекну из такве 
испоруке (укључујући, али се не 
ограничавајући на трошкове магацина и 
осигурања), као и да изврши плаћање за 
испоруке и услуге у складу са одредбама 
утврђеним за уговорену испоруку и 
плаћање. До уговореног датума/времена 
испоруке, ризик пропасти односно 
оштећења испоручене робе остаје на 
Добављачу, изузев када је до оштећења 
или пропасти дошло кривицом 
Наручиоца. 
 
4.5. Уколико Добављач сам не врши 
испоруку робе а нема другачијих 
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инструкција Наручиоца, Добављач је 
дужан да транспорт организује са пажњом 
доброг привредника и по најповољнијим 
тржишним приликама. У случају 
непоступања Добављача на овај начин, 
Наручилац је овлашћен да сву разлику у 
трошковима тако уговореног транспорта 
одбије од уговорене цене. 
 
5. Обустава извршења; Раскид вољом 
Наручиоца 
 
5.1. Наручилац је овлашћен да наложи 
Добављачу да обустави извршење 
Наруџбенице у сваком моменту. Уколико 
ова обустава траје дуже од три месеца, 
Добављач од Наручиоца може захтевати 
да му надокнади све разумне и 
документоване трошкове проузроковане 
таквом обуставом од тог момента па до 
момента прекида обуставе у извршењу. 
Ни у ком случају Добављач није овлашћен 
да захтева од Наручиоца изгубљену 
добит односно, трошкове настале током 
прва три месеца обуставе. 
 
5.2. Све до момента потпуног извршења 
обавеза Добављача, Наручилац може 
раскинути Наруџбеницу према властитом 
нахођењу и без кривице Добављача. У 
том случају Добављач је овлашћен да 
захтева исплату уговорене цене за 
извршене обавезе и други захтеви према 
Наручиоцу су искључени. 
 
6 . Рачуни (фактуре) 
 
6.1. На сваком испостављеном рачуну 
(фактури) Добављач је обавезан да 
назначи како број тог рачуна (фактуре), 
тако и број Наруџбенице. Рачуни 
(фактуре) морају бити у форми која на 
прегледан начин обезбеђује њихово 
упоређивање са Наруџбеницом и њихову 
контролу. У противном рачун (фактура) се 
сматра неуредним и неподобним за 
плаћање по њему. Све копије рачуна 

(фактуре) морају бити означени као 
дупликати. 

 
6.2. Добављач рачун (фактуру) 
испоставља уз/након пријема испоручене 
робе, односно извршених услуга. Уколико 
је изричито предвиђено или произилази 
из околности случаја да се испорука врши 
уз извршење тестова, контроле квалитета 
или сл. предаја одговарајућих извештаја о 
тако предузетим радњама представља 
саставни део обавезе Добављача и без 
такве предаје обавеза Добављача није 
испуњена. Одговарајући попуст на цену је 
дозвољен уколико Наручилац одлучи да 
прими извршење које има недостатке у 
односу на уговорен квалитет. У 
противном, овлашћење Добављача да 
испостави рачун (фактуру) почиње да 
тече тек након отклањања свих 
недостатака извршења. Поред смањења 
цене у случају пријема испоруке са 
недостатком Наручиоцу на располагању 
стоје и сва друга права у складу са 
законом. 
 
6.3. Рачун (фактура) садржи следеће 
податке у складу са законом о ПДВ и 
законом о рачуноводству: 

1. назив, адресу и ПИБ обвезника – 
издаваоца рачуна; 

2. место и датум издавања и редни 
број рачуна; 

3. назив, адресу и ПИБ обвезника – 
примаоца рачуна; 

4. врсту и количину испоручених 
добара или врсту и обим услуга; 

5. датум промета добара и услуга и 
висину авансних плаћања; 

6. износ основице; 
7. пореску стопу која се примењује; 
8. износ ПДВ који је обрачунат на 

основицу; 
9. напомену о одредби овог закона на 

основу које није обрачунат ПДВ; 
10. напомену да се за промет добара и 

услуга примењује систем наплате. 

У случају да фактура не садржи све ове 
податке, Наручилац није дужан да 
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прихвати фактуру и рок за плаћање неће 
почети да тече пре до достављања 
исправно испостављене фактуре. 
 
Исправно испостављена фактура је 
фактура која поседује сва обележја 
рачуноводствене исправе у смислу закона 
о рачуноводству и закона о ПДВ, као и 
других прописа који регулишу предметну 
област. 
 
Фактуре које у сваком свом елемент не 
испуњавају услове да буду прихваћене 
као рачуноводствене исправе неће бити 
прихваћене као основ за исплату. 
 
6.4. Осим уколико је другачије уговорено, 
цена за робу и/или услуге већ  укључује 
ПДВ или други порез коме подлеже 
Добављач (таксе, порези, дажбине или 
други трошкови), као и било који друге 
трошкове у вези са робом или услугама 
(нпр. испорука, паковање, руковање, 
осигурање, путни трошкови, готовински 
трошкови, смештај, итд). 
 
6.5 Добављач  је дужан да достави 
Наручиоцу све потребне податке како би 
се избегло било какво двоструко 
опорезивање. У случају да Добављач има 
седиште у страној држави, са којом 
Република Србија има закључен уговор о 
избегавању двоструког опорезивања,  а 
предмет набавке су ауторска и сродна 
права и права индустријске својине, 
услуге истраживања тржишта, 
рачуноводствене и ревизорске услуге и 
друге услуге из области правног и 
пословног саветовања, Добављач је у 
обавези  да, приликом закључења 
уговора,  достави попуњен и оверен 
Образац ПОР 2 - Потврда о 
резидентности. 
 
Уместо Потврде Добављач може да 
приложи потврду надлежног државног 
органа земље у којој има седиште, 
преведену на српски језик и оверену од 
стране судског тумача, у складу са 
уговором о избегавању двоструког 
опорезивања. 
 

6.6. Цене за робу и/или услуге који ће бити 
испоручени по Наруџбеници биће 
изражене у фиксном износу. У случају да 
у периоду између потписивања 
Наруџбенице и извршења дође до општег 
снижења цена, Добављач је у обавези да 
ове цене примени на Наруџбеницу. 
 
7. Услови плаћања 
 
7.1. Уколико није другачије уговорено, 
обавеза Наручиоца доспева  у року од 30 
календарских дана, рачунајући од дана 
пријема, код Наручиоца, исправно 
испостављене фактуре, испостављене  
од стране Добављача. 
 
7.2. У сваком случају плаћање не 
подразумева да је Наручилац прихватио 
испуњење, односно неће представљати 
потврду да је Добављач испунио своје 
обавезе у свему према Наруџбеници а 
нарочито неће представљати одрицање 
Наручиоца од права на приговор услед 
недостатака таквог испуњења као и права 
која произилазе из техничких гаранција, 
јемстава и накнаде штете. 
 
 
7.3 . Своја дуговања по послу закљученим 
у складу са овим Општим условима 
Добављач може пребијати са 
потраживањима које има према 
Наручиоцу по неком другом основу. Своја 
потраживања према Наручиоцу 
Добављач може уступити трећем једино 
уз претходну писану сагласност 
Наручиоца. 
 
8 . Преглед приликом пријема 
 
8.1. Наручилац ће приликом пријема 
испуњења или неодложно након тога 
извршити преглед испоручене робе 
односно извршених услуга и указати на 
све видљиве недостатке. 
 
8.2. О сваком утврђеном недостатку 
Наручилац ће обавестити Добављача у 
року од 3 (три) дана од дана испуњења, 
односно од дана отпочињања употребе 
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робе, или извршења услуге, односно од 
момента када је недостатак уочен. 
 
8.3. Добављач одговара за све 
недостатке који се уоче односно испоље у 
року од 2 (две) године од дана предаје 
робе односно пријема услуге, уколико 
посебним прописом није предвиђен дужи 
рок. 
 
8.4. Уговорне стране ће извршити 
квантитативни и квалитативни пријем 
одмах по пријему робе/услуге. 
Квалитативни и квантитативни пријем ће 
се обавити упоређивањем података из 
отпремнице/фактуре са стварно 
испорученом количином робе/услуге. 
Уколико се на квантитативном И 
квалитативном пријему установи да се 
количине разликују од наручених 
количина или се карактеристике 
испорученеробе/извршене услуге 
разликују од карактеристика наведених на 
роби/у извршеној услузи, Наручилац ће о 
томе сачинити извештај, на основу којег је 
Добављач обавезан да испоручи 
недостајуће количине или изврши замену 
робе, односно извршене услуге, која има 
квалитативне недостатке,  најкасније у 
року од 3 (три) дана. У случају да између 
Наручиоца и Добављача не постоји 
сагласност о квалитативним разликама, 
то ће се утврдити стручном проценом, о 
трошку Добављача.  
 
9 . Одговорност за недостатке 
 
9.1. У случају постојања недостатка, 
Наручилац је овлашћен да захтева 
његово отклањање било поправком било 
испоруком одговарајуће ствари без 
недостатка, односно извршењем 
одговарајућих услуга на уговорен начин, 
или снижењем уговорене цене на 
правичан ниво. Наручилац је овлашћен и 
да захтева накнаду штете проузроковане 

самим недостатком као и штете коју је 
претрпео услед таквог испуњења. 
 

9.2. Уколико Добављач у року 
остављеном за отклањање недостатка 
исти не отклони, то може учинити 
Наручилац, сам или ангажовањем трећег, 
а о трошку Добављача. 
 
9.3. Уколико се пријем врши провером 
случајних узорака, па се утврди 
недостатак, Наручилац може да одбије 
испоруку у целини. Исто право Наручилац 
има и када било који део испоруке има 
недостатак. 
 
9.4. Наручилац може раскинути 
Наруџбеницу и без да је претходно 
захтевао отклањање недостатка, у ком 
случају има право захтевати уговорну 
казну услед неиспуњења у складу са 
одредбама члана 3. ових Општих услова. 
 
9.5. У случају делимичног испуњења, 
Наручилац има право да захтева 
испуњење у целости, да одустане од 
набавке у неизвршеном делу уз правично 
смањење цене или да раскине 
Наруџбеницу у целости уколико нема 
интереса да прими тако делимично 
испуњење. За случај да захтева 
испуњење у целости, као тренутак 
испуњења сматраће се моменат када је 
уговорена количина робе заиста и 
примљена, односно када је уговорена 
услуга извршена. У сваком случају, 
Наручиоцу на располагану стоје сва права 
из члана 3. ових Општих услова. 
 
 
10. Гаранција 
 
10.1. Гаранција за исправно 
функционисање испоручене робе, 
односно за солидност извршених услуга 
износи 2 (две) године и почеће да тече од 
дана извршене испоруке или дана 
успешно обављеног прихватног теста 
уколико је исти потребан у зависности шта 
долази касније од два горе поменута. 
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10.2. Уколико током гарантног рока 
настане билокакав недостатак на 
испорученој роби односно 
извшенимуслугама, Наручилац је 
овлашћен да од Добављача захтева 
отклањање недостатка на начин по 
сопственом нахођењу. 
 
10.3.  Добављач је дужан да рекламирани 
недостатакотклони, о свом трошку и у 
разумном року који одреди Наручилац. У 
случају да у том року недостатак не буде 
отклоњен, Наручилац је овлашћен да 
недостатак отклони сам или ангажовањем 
трећег лица а о трошку Добављача. 
 
10.4. Поред права да захтева 
отклањањенедостатка, Наручила је 
овлашћен и да захтева накнаду штете која 
наступи као последица предметног 
недостатка. 
 
10.5. На поправљеним или замењеним 
деловимаробе или услуга, гарантни рок 
почиње да тече изнова. Гарантни рок се 
продужава и за онај период у којем је 
услед недостатка Наручилац био лишен 
употребе робе, односно услуга. 
 
10.6. Сва права Наручиоца по основу 
одговорности Добављача за недостатке 
односно по основу гаранције, сматраће се 
уступљеним крајњем кориснику 
испоручене робе, односно извршених 
услуга, уколико сам Наручилац није 
крајњи корисник. У том погледу Добављач 
је одговоран да по свим захтевима 
крајњег корисника упућеним Наручиоцу, 
Наручиоца заштити од истих односно да 
га обештети за износ таквог захтева и све 
припадајуће трошкове који из тога 
проистекну. 
 
10.7.  Добављач је дужан да о свом 
трошку пренесе ствар до места где треба 
да се оправи, односно замени, као и да 
поправљену, односно замењену ствар 
врати натраг Наручиоцу. Обавезе 
Добављача на основу гаранције 
обухватиће и трошкове оправке кварова 
на лицу места. Уколико Добављач не 
изврши оправку без одлагања, Наручилац 

ће имати право да, по свом избору, без 
одређивања додатног рока, сам оправи 
ствар или организује да оправку изврши 
треће лице или раскине Наруџбеницу, при 
чему задржава право да захтева 
смањење цене. 
 
11.  Материјал Наручиоца 

 
11.1. У случају да Наручилац Добављачу 
предаје материјал за потребе извршења 
обавеза Добављача, тај материјал остаје 
власништво Наручиоца. Добављач ће 
предметни материјал чувати са пажњом 
доброг привредника, одвојено од осталог 
материјала о властитом трошку и са 
јасном назнаком да је овај материјал 
својина Наручиоца. 
 
11.2. Добављач је дужан да потврди 
пријем материјала који му је предао 
Наручилац. Добављач може да користи 
овакав материјал само за извршавање 
својих обавеза према Наручиоцу. Од 
момента предаје материјала Добављач 
одговара за сваку штету која настане на 
материјалу. Захтеви за накнаду штета 
због кашњења у достави материјала као и 
право задржања су искључени.  
 
11.3. Ствари настале прерадом и 
употребом материјал су власништво 
Наручиоца. 
 
12. Цртежи, скице, узорци, алати и сл. 
 
12.1. Уколико за потребе извршења 
обавеза Наручилац Добављачу доставља 
цртеже, пројекте, скице, нацрте, алате 
или пружа инструкције и савете који јесу 
или могу бити предмет заштите права 
интелектуалне својине, то остаје својина 
Наручиоца, а Добављач је обавезан да 
тако предате ствари користи само за 
извршење својих обавеза према 
Наручиоцу и да их по извршењу тих 
обавеза Наручиоцу и врати. Било какво 
преношење ових ствари и информација 
трећим лицима могућа је само уз писану 
сагласност Наручиоца. По извршењу 
својих обавеза Добављач је дужан 
Наручиоцу вратити све предате ствари, 
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односно обавезан је да уништи све медије 
који садрже информације према овом 
члану. 
 
12.2. Наручилац је овлашћен да од 
Добављача захтева цртеже, скице, 
нацрте, пројекте, спецификације и сл. које 
је Добављач користио извршавајући своје 
обавезе, а које није претходно прибавио 
од Наручиоца. 
 
13. Посебни услови везани за хардвер 
и софтвер 
 
13.1. Осим када је другачије уговорено, 
хардвер исофтвер увек представљају 
јединствен производ. 
 
13.2.  Уколико је Добављач у обавези да 
испоручи софтвер који није развијен 
индивидуално за Наручиоца, Добављач 
уступа Наручиоцу преносиво и не-
ексклузивно право на употребу тог 
софтвера. Уколико није другачије 
уговорено, односно уколико другачије не 
произилази из околности конкретног 
случаја, ово право је и временски 
неограничено. 
 
13.3. За софтверске производе који су 
развијени индивидуално за Наручиоца, 
Добављач уступа ексклузивно и 
преносиво право на употребу које је 
временски неограничено и које такође 
искључује право самог Добављача да 
користи тај софтвер за било коју сврху. 
Осим када је другачије уговорено, 
софтвер се доставља заједно са 
изворним кодом у његовој најновијој 
верзији. Наручилац је овлашћен да врши 
модификације таквог софтвера без 
сагласности Добављача. 
 
13.4.  Добављач је обавезан да инсталира 
софтвер. Након инсталације софтвера, 
Добављач је дужан да достави носач 
података који може да буде приказан на 
Наручиочевом систему, како у изворном 
коду тако и у облику објектног кода 

заједно са релевантном документацијом 
(садржаји и структура носача података, 
дијаграми тока програма и података, 
испитне процедуре, испитни програми, 
обрада грешке, итд.). Поред те 
документације, Добављач је дужан да 
достави свеобухватну писану корисничку 
документацију на српском/енглеском 
језику у довољном броју копија. 
 
13.5. Софтвер који је развијен 
индивидуално за Наручиоца ће бити 
прихваћен у форми писаног протокола о 
прихватању и уколико задовољава 
договорене захтеве и спецификације. 
Било која исправка коју мора да изврши 
Добављач ће такође бити укључена у 
протокол о прихватању. 
 
13.6. Добављач се обавезује да током 
гарантногрока стави на располагање 
Наручиоцу све накнадне верзије програма 
у којима су елиминисане грешке 
(ажурирања) без накнаде (upgrade 
софтвера и софтвер bug fix). Добављач се 
такође обавезује да ће понудити 
Наручиоцу услуге одржавања софтвера 
по конкурентним тржишним ценама у 
периоду од најмање пет година од датума 
прихватања. У оквиру гарантног рока, 
накнада за одржавање биће умањена 
сходно томе. 
 
13.7. Добављач је дужан да обавести 
Наручиоца–најкасније у тренутку потврде 
наруџбенице – да ли производи и услуге 
који ће бити достављени садрже софтвер 
отвореног кода. Уколико Добављач не 
обавести Наручиоца да његови производи 
и услуге садрже софтвер отвореног кода, 
Наручилац има право да откаже 
наруџбеницу и захтева накнаду штете. 
 
14. Поверљивост; Заштита података; 
Подизвођачи 
 
14.1.  Добављач се обавезује да ће чувати 
као поверљиве све информације које се 
односе на Наручиоца или на предмет 
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Наруџбенице, осим ако су те информације 
постале јавно познате или постале 
познате Добављачу на неки други законит 
начин. Добављач се обавезује да ће 
чувати, као поверљиве, резултате или 
делимичне резултате које је добио у 
реализацији наруџбенице и да ће их 
користити искључиво за реализацију 
постојеће наруџбенице. У случају да 
Добављач ангажује треће лице за 
извршење његових уговорних обавеза, 
дужан је да осигура да се то треће лице 
уговорно обавеже на најмање исти ниво 
поверљивости.  
 
14.2. Исто се односи на личне податке 
везане за запослене код Наручиоца или 
било које треће лице, које је Добављач 
добио у вези са Наруџбеницом. Добављач 
је дужан да заштити те информације од 
приступа било којих трећих лица, да 
осигура придржавање Закона о заштити 
података личности и да обавеже своје 
запослене који обављају дужности везане 
за Наруџбеницу на исти ниво 
поверљивости. 
 
14.3.  Добављач је сагласан да Наручилац 
податке о Добављачу, односно 
Наруџбеници може доставити другима 
чланицама  VINCI  групе. 
 
14.4. Добављач се обавезује да 
извршење обавеза према Наручиоцу неће 
поверавати трећим лицима – 
подизвођачима, без писане сагласности 
Наручиоца. У случају постојања ове 
сагласности, Добављач је у обавези да 
такво поверавање изврши очувајући сва 
права и интересе Наручиоца у складу са 
овим Општим условима. 
 
14.5.  Добављач је сагласан да Наручилац 
предметну Наруџбеницу може пренети на 
било коју другу чланицу  VINCI  групе без 
посебне сагласности Добављача. 
 
15. Правила за случај 
спољнотрговинског промета 
 
15.1 . Приликом достављања робе или 
услуга, Добављач је дужан да се 

придржава свих прописа везаних за увоз, 
царину и закона о међународној трговини 
("ПРОПИСИ О МЕЂУНАРОДНОЈ 
ТРГОВИНИ") и да прибави потребна 
одобрења за увоз/извоз, осим уколико то 
није дужност Наручиоца или трећег лица 
да таква одобрења прибави у складу са 
ПРОПИСИМА О МЕЂУНАРОДНОЈ 
ТРГОВИНИ. 
 
15.2. Добављач је дужан да достави 
Наручиоцу уписаном облику све 
информације и податке (за сваки артикал 
са потврде наруџбенице, отпремнице и 
фактуре) које захтева Наручилац у циљу 
усклађености са ПРОПИСИМА О 
МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ који 
регулишу увоз и извоз, као и поновни 
извоз робе и услуга, што је могуће пре, 
али у сваком случају пре Датума 
испоруке. 
 
16. Одредбе о усаглашености 
пословања са Законом 
 
16.1.  Добављач се обавезује да приликом 
извршења обавеза које су предмет 
Наруџбенице и другим активностима које 
стоје посредно или непосредно са 
Наруџбеницом у вези, поштује и 
придржава се свих одредби у вези са 
опорезивањем, борбом против корупције, 
монопола, прања новца, заштите животне 
средине, запослених и другог, односно да 
се суздржи од било којих радњи које би 
могле представљати подмићивање,  
кршење основних права запослених или 
прописа везаних за рад деце. Добављач 
преузима одговорност за здравље и 
безбедност својих запослених и дужан је 
да поступа у складу са важећим законима 
о заштити животне средине. 
 
16.2. Наручилац као чланица VINCI Групе 
се залаже за поштено, фер и 
транспарентно пословање. Наручилац 
исто очекује и од  својих добављача. 
 
Добављач се обавезује да ће се 
уздржавати од свих активности које би 
могле да нанесу штету Наручиоцу и VINCI 
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Групи, а посебно од активности које би 
могле да нанесу штету њиховом угледу. 
 
Добављач  је дужан да обезбеди да се у 
вези са извршењем овог уговора поштују 
важећи радно правни прописи, односно 
закони Републике Србије и сви важећи 
прописи Међународне организације рада 
(МОР) у погледу лица које ангажује и то 
прописи који уређују права запослених, 
њихово  ангажовање и њихово радно 
окружење (минимални стандарди као што 
су: поштовање људских права,  забрана 
рада деце и принудног рада,  
одговарајућа  накнада за редован И 
прековремени рад, нарочито  забрана 
рада на црно,спровођење свих потребних 
мера заштите на раду, итд.).  
 
Добављач ће обезбедити безбедно и 
здраво радно окружење за своје 
запослене и радно ангажована лица и 
поступаће у складу са свим обавезама у 
области безбедности и здравља на раду 
које су прописане важећим прописима. 
 
Добављач неће достављати Наручиоцу 
лажну (фалсификовану) документацију, 
радно ангажовати лица без уговора (рад 
на црно) и без пријављивања лица које 
радно ангажује на социјално осигурање у 
складу са законом, ускраћивати право на 
зараду за обављени редовни и 
прековремени рад. Добављач  нарочито 
неће  искоришћавати или 
злоупотребљавати децу нити ће 
запошљавати децу млађу од 15 година, 
односно ако су млађа од 18 година, 
обезбедиће да раде на пословима који 
нису штетни по њихово здравље или 
морал.   
 
Добављач  је дужан да обезбеди да 
обавезе из претходног става поштују и 
његови подизвођачи. 
 
Добављач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављује и 
гарантује Наручиоцу да у моменту 

закључења  овог уговора испуњава и 
поштује све обавезе наведене у овом 
члану, као и да ће исте поштовати и 
испуњавати током целог периода трајања 
овог уговора. 
 
Уколико се било која гаранција 
Добављача, из претходног става, покаже 
као нетачна, сматраће се да постоји  
кршење одредаба овог члана тј. 
материјално неиспуњење уговорне 
обавезе, које даје право Наручиоцу да 
раскине уговор са тренутним дејством. 
Пре раскида уговора, Наручилац по 
сопственом нахођењу може оставити 
Добављачу накнадни рок за отклањање 
повреде, тј. поступање у складу са овде 
преузетим обавезама. 
 
У том случају, Добављач губи и право на 
уговорену накнаду, осим уколико 
Наручилац може да користи услуге које су 
извршене/робу која је испоручена. Ово 
неће имати утицаја на  право Наручиоца 
да захтева накнаду штете. 
 
Додатно уз напред наведено, Наручилац 
може  искључити Добављача са листе 
добављача. 
 
16.3. Добављач овим путем потврђује и 
гарантује да се банковни рачуни на који ће 
му бити исплаћена накнада по основу 
извршења Наруџбенице воде на његово 
име и искључиво за његов рачун. 
 
16.4. Сва плаћања Добављачу биће 
извршена путем електронског банковног 
трансфера. Наручилац неће Добављачу 
вршити плаћања у готовини или другим 
средствима на доносиоца, на рачун у 
земљи у којој није седиште Добављача 
или у којој услуге нису пружене, и ниједно 
плаћање неће бити извршено, директно 
или индиректно, преко поверилачког 
друштва, посредничке институције, или 
неког трећег лица. 
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16.5. Придржавање ових одредби од 
стране евентуалних подизвођача 
Добављача такође представља обавезу 
Добављача. 
 
16.6. Непридржавање ових правила 
представља грубу повреду уговора и 
Наручилац може Наруџбеницу раскинути 
са тренутним дејством. 
 
17. Одговорност 
 
17.1.  Примењиваће се законски прописи 
о одговорности, осим ако није другачије 
уговорено.  
 
17.2. Без права на  правне лекове,  
Добављач неће сматрати Наручиоца 
одговорним у односу на захтеве, спорове, 
губитке, новчане обавезе, одштетне 
захтеве, трошкове и издатке – укључујући 
и трошкове адвоката, који су настали 
услед (и) кршења обавеза или гаранција 
датих од стране Добављача; (ии ) тужбе 
за заштиту права интелектуалне својине 
трећих лица (нарочито патентно право, 
право о робном жигу или ауторско право) 
које се тичу производа/лиценце који су 
испоручени; (иии ) непоштовања закона и 
других прописа; или , (ив) тужбе за 
телесну повреду или штету на имовини 
која је резултат, или је у вези са 
дистрибуцијом и/или употребом 
испорученог производа/лиценце. 
Наручилац ће добављача без одлагања 
писменим путем обавестити о постојању 
таквих захтева.  
 
17.3 У случају истицања било каквих 
захтева према Наручиоцу у складу са 
одредбама  Закона о облигационим 
односима Републике Србије  или у складу 
са било којим другим законима или 
прописима због наводног недостатка 
производа или услуге из уговора, 
Добављач ће обештетити Наручиоца у 
случају било каквог поступка, парнице, 
жалбе, захтева, издатака, такси и 

трошкова (укључујући правне трошкове и 

издатке) настале по овом основу. 
 
18. Животна средина и отпад 

 
18. 1 Добављач је обавезан да на свој 
ризик и о свом трошку уклони сав отпад 
који настане његовим деловањем током 
извршења уговора. Добављач , 
произвођач или продавац ће учествовати 
у прикупљању или рециклирању у складу 
са Законом о заштити животне средине 
(Службени гласник РС, бр. 135/2004, 
36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 
76/2018 и 95/2018) и осталим важећим 
прописима из области заштите и 
унапређења животне средине. 
 
19 . Форма и језик Наруџбенице 

 
19.1. Наруџбеница, свака измена и/или 
допуна биће правно ваљани само уколико 
су сачињени у писаној форми и уколико су 
потписани од обе уговорне стране. 
 
19.2.  Језик Наруџбенице ће бити српски. 
У случају да је Наруџбеница састављен 
двојезично (српски-енглески језик) као и 
да уговорне стране нису изабрале 
званичну верзију, текст Наруџбенице на 
српском језику ће преовладати. 
 
19.3 У случају спора, Добављач ће бити у 
обавези да настави са извршавањем 
обавеза по Наруџбеници. 
 
20. Меродавно право; Надлежни суд 

 
20.1. За све спорове који настану из 
уговорног односа између Наручиоца и 
Добављача, меродавно право ће бити, 
право Републике Србије. 
 
20.2. Сви спорови произашли из 
Наруџбенице решаваће се мирним путем. 
Уколико Наручилац и Добављач не реше 
спор мирним путем, о спору ће 
одлучивати надлежни суд у Београду уз 
примену позитивних прописа Републике 
Србије.   
 
20.3. Искључује се примена Конвенције 
Уједињених нација о уговорима о 
међународној продаји робе (UNCITRAL 
Конвенција УН за међународно 
трговинско право). 


