
 

 

 

 

 

 

 

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАТЊЕ НОВЦА 

 

 

 

НАБАВКА БРОЈ 25/22 

члан 14. став. 1. тачка 4 Закона о јавним набавка 

 („Службени гласник РС“ број 91/2019), 

 - набавка на коју се закон не примењује - 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

  

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа царина 

11070 Нови Београд 

Булевар Зорана Ђинђића 155а 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћeни назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број Понуђача  

Порески  
идентификациони број  

 

Статус Понуђача (заокружити) 

А) Правно лице 

Б)  Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А)  Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г)  Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Подаци о 

Наручиоцу:  

- Управа Царина, 

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 155а 

- ПИБ 101685102 

- Матични број  17862146 

- ЈБКЈС 10521 

- Контакт особа: Срећко Вуковић 

- Телефон 011/ 20-15-861 

 

Предмет набавке:  Предмет набавке је набавка услуга пратње новца. 

Назив и ознака из општег речника: Услуге обезбеђења            

79710000-4  

Предметна набавка је на период до једне (1) године. 

 

 

1. Предмет набавке 

 

Предмет набавке је набавка услуга пратње новца.  Понуђач је дужан да 

обезбеди услугу пратње новца и предмета од драгоцених метала на локацијама 

Управе царине Србија, и то: 

 

ТАБЕЛА 1 

 

Јединична цена радног сата извршиоц/возило са свим зависним трошковима 

 

 
Редни 

број 

 

 

Цена услуге 

превоза и  

пратње новца 

и предмета од 

драгоцених 

метала  

Превоз и  пратња новца и предмета од драгоцених метала 

извршилац/возило 

Цена 

за 1 

радни 

сат без 

ПДВ 

Цена 

за 1 

радни 

сат са 

ПДВ 

 

Ком 

Оквирни 

број сати  

на год. 

нивоу 

Укупно 

без  ПДВ 

(3х5х6) 

Укупно са  

ПДВ 

(4х5х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Превоз и 

пратња новца 

и предмета од 

драгоцених 

метала - 

ИЗВРШИЛАЦ 

  2 425   

2. 

Превоз и 

пратња новца 

и предмета од 

драгоцених 

метала - 

ВОЗИЛО 

  1 425   

УКУПНО:   
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ТАБЕЛА 2 

 

 

2. Цена 

 

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Понуђена цена мора да обухвата све евентуалне пратеће трошкове, који су 

неопходни за извршење услуге. Наручилац неће узети у обзир накнадно обрачунате 

трошкове од стране Понуђача. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Понуђач је дужан да уз сваки рачун достави извод из Google maps-a за возило које 

је извршило предметну услугу а као доказ времена проведеног у путу.  

Почетак вршења предметних услуга се рачуна од тренутка поласка возила 

Понуђача са локације Понуђача до тренутка повратка на исту. 

Време које је уписано на изводу из Google maps-a представља основ за обрачун 

цене ангажовања транспортног возила и радника по јединици мере за време проведено 

у путу. Основ за плаћање радника проведеног на раду и транспортног возила, за време 

извршења услуге, од тренутка преузимања пошиљке до тренутка предаје пошиљке до 

одређене пословне експозитуре банке или друге  институције које одређује Наручилац, 

а  између којих се врши услуга, представљаће радни налог потписан од стране 

овлашћеног лица Наручиоца на локацији на којој се врши предметна услуга и 

овлашћеног лица Понуђача. 

За потрошни материјал који је потребан за извршење предмета уговора признаће 

се цена из Табеле 2. из овог Обрасца понуде конкурсне документације. 

 

3. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

 Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног 

рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 Понуђач је дужан да за извршене услуге сачини фактуру на основу закљученог 

уговора и изврши регистрацију фактуре у Централном регистру фактура који се води 

код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура („Службени Гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и  8/2019). Фактура 

понуђача мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе Царина у року који не 

може бити дужи од три (3) дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру 

фактура. 

 Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у 

Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року од 3 дана, у супротном 

понуђач је дужан да откаже фактуру. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу достави фактуру у складу са важећим законом. 

 Пoнуђач је дужан да прати извршење уговора. 

 
Редни 

број 

 

Превоз и пратња 

пошиљке- 

паковање 

 

Комад-оквирна     

количина на 

годишњем нивоу 

Укупно без 

ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1. 
Пакет за пренос 

пошиљке 
240   

УКУПНО:    
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 Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу – место и датум извршења услуга. 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Понуђача. 

 

4. Средство обезбеђења 

 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана, од дана 

закључења уговора, као средство обезбеђења достави Наручиоцу оригинал банкарску 

гаранцију за испуњење уговорних обавеза која мора трајати најмање 30 дана дуже од 

истека рока важности уговора у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ. 

 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора. 

 

5. Реализација средства обезбеђења 

 

Наручилац може да реализује средство обезбеђења уколико Понуђач не испуњава 

уговорне обавезе. 

 

6. Начин и време вршења услуге 

 

Вршење услуге пратње новца и предмета од драгоцених метала, започиње на 

основу писаног налога Наручиоца, достављеног поштом, или електронским путем 

(мејлом) потписаног од стране Наручиоца из организационе јединице (Царинарнице или 

Управе царина), за коју се ангажује услуга превоза и пратње и састоји се од следећег: 

1. Поласка Понуђача са локације Понуђача. 

2. Долазак на локацију Наручиоца, односно објеката Управе царина и свих 

царинарница коју одреди  Наручилац са назначеним тачкама (локацијама) 

односно од места царинарнице или Управе царина до одређене пословне 

експозитуре банке или друге  институције које одређује Наручилац, а  

између којих се врши услуга, или се налог даје лично након телефонског 

позива. Давалац услуге је дужан да пружање услуге пратње и превоза 

новца започне у времену и месту назначеном у налогу који му достави 

Наручилац. 

3. Услуге превоза и пратње новца вршиће се оквирно 10 пута месечно. 

4. Давалац услуге одлучује о форми – пакету за пренос пошиљке у складу са 

прописима. 

5. Превоз и пратња новца за ту намеру специјализованим возилом  у пратњи 

наоружаних чувара. 

6. Чување новца на локацији од момента преузимања  до момента предаје на 

одређеној локацији, експозитури, банци и лицу које одреди Наручилац. 

7. Повратак Понуђача на локацију Понуђача. 

 

 

7. Време одазива 

 

Давалац услуге је дужан, за превоз и пратњу новца, да се одазове на писмени 

позив овлашћеног лица Наручиоца (e-mail) у року од 10 часова од пријема позива, 

односно у року од 5 часова ако Наручилац нагласи хитност за превоз пошиљке. 
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8. Место пружања услуга 

 

 Објекти Управе царина – Централа и све Царинарнице. 

 

9. Квалитет пружања услуга 

 

Понуђач је дужан да услуге пратње новца и предмета од драгоцених метала врши  

у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13, 

42/2015 и 87/2018).  

Понуђач је дужан да поседује важећу лиценцу за вршење послова обезбеђења 

транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, издату за правно лице, од стране 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13, 42/2015 и 87/2018). 

Доказ: Доставити копију лиценце издату за правно лице, од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“ бр. 104/13, 42/2015 и 87/2018). 

 

 

10. Гаранција 

 

 Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга. 

 

 

11. Мере заштите 

 

 Понуђач је дужан да приликом пружања услуга пратње новца, примењује све 

потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу 

на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015, 113/2017  –  др. закон). 

 

 

12. Замена ангажованих радника 

 

 Наручилац задржава право да у току трајања уговора захтева од уговорне стране, 

без образложења, замену лица ангажованих на пословима који су предмет набавке. 

 

 

13. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

 

 

14. Критеријум за доделу увора је економски најповољнија понуда. 

 

Елеменат критеријума је цена. 

 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери све захтеване податке у обрасцу 

понуде. 

 

 

15. Резервни критеријум 

 

Уколико два или више Понуђача понуди исту цену, предност ће се дати Понуђачу 

који се извуче путем жреба. 
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16. Понуде са истом понуђеном ценом 

 

У случају да два или више привредних субјеката понуде исту цену, Наручилац ће 

уговор доделити Понуђачу који понуди краћи рок за решавање рекламације. 

 

 

17. Измене током трајања уговора 

 

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбом 

члана 156 - 161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка 

набавке. 

 

18. Виша сила 

 

Уколико после закљученог уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза који ће бити дефинисани уговором, 

рокови извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати 

поплаве, земљотреси, пожари, пандемије, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови) императивне одлуке власти (забрана промета, увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

 

19. Уговорна казна 

 

Уколико Понуђач не изврши све своје обавезе у уговореном року дужан је да 

плати уговорну казну у висини 2%0 (два промила) од укупно уговорене вредности, за 

сваки дан закашњења. 

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене 

вредности. 

Наплату уговорне казне  ће извршити, без претходног пристанка Понуђача 

добара, умањењем рачуна за предвиђени износ. 

 

 

20. Заштита података Наручиоца 

 

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које Понуђачима 

ставља на располагање. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

21. Заштита података Понуђача 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утвђени као поверљиви и које је као такве Понуђач 

означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која 

би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирања понуде. 

 

22. Промена података 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о 

пружању предметних услуга и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

  

  

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 


