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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке бр

Поправка мобилијара на тргу

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Набавка број 

Позив број 

Конкурсна документација број 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:

www.ruma.rs 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 

ДАТУМ 

Врши се измена следећих делова

15 у тачки 15.12  

НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне 

документације.Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

допунама конкурсне документације.

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

образована Решењем бр. 404-81-5/19-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

поступку јавне набавке бр. 404-81/19-IV–  

Поправка мобилијара на тргу 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-81/19-IV 

404-81-6/19-IV 

 404-81-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

13.08.2019.г 

 404-81-9/19-IV 

15.08.2019.г 

Врши се измена следећих делова: Прилог 14 -модел уговора у члану 5, мењан став 2 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама 

допунама конкурсне документације. У прилогу се налазе измењени обрасци:

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

у члану 5, мењан став 2 и Прилог 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне 

складу са предметним изменама и 

У прилогу се налазе измењени обрасци: 
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МОДЕЛ 

ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА НА ТРГУ
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА НА ТРГУ

 

 

 

Рума,________2019.године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

Прилог 14 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА НА ТРГУ 
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Уговор је закључен између: 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, 

(у даљем тексту : Наручилац) 

и 

___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име лица које заступа фирму,

даљем тексту: Извођач)  

 

Понуђачи из групе понуђача:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се п

_______________________________________________________. 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________. 

 

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране.

 

 

 

Уговорне стране констатују: 

 

-да је Наручилац дана 07.08

покретању поступка јавне набав

-да је Наручилац на основу члана 39. 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности 

тргу.  

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, 

 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

зећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране. 

УГОВОР 

 

08.2019. године, под бројем 404-81-4/19-

покретању поступка јавне набавке мале вредности Поправка мобилијара на тргу. 

на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности Поправка мобилијара на 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић 

______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

) као најповољнији понуђач (у 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

зећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

оверава извршење 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

-IV донео Одлуку о 

Поправка мобилијара на тргу.  

Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 

Поправка мобилијара на 
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-да је Извођач, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 201

понуду заведену под бројем______ , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 

део. 

-да понуда Извођача у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 

-да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Предмет овог Уговора су радова

документацији и понуди Извођача

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Вредност набавке из члана 2. 

без обрачунатог ПДВ-а, 

____________________________

Цене  остају фиксне за време трајања уговорног периода

трошкове који настану до коначног извршења уговора.

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац се обавезује да ће плаћање по 

дана од дана испостављања  исправне фактуре

Записник о примопредаји представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ 

уз рачун. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 20

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

НАЧИН  И  РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

 

 

Рок за извршење је  _____________(

Место извршења: Рума, градски трг.

 

 

 

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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позива за достављање понуда, дана ______ 201

понуду заведену под бројем______ , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 

у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Извођача  као најповољнију понуду.

Члан 1. 

радова – Поправка мобилијара на тргу, у свему 

Извођача.  

Члан 2. 

Вредност набавке из члана 2. овог Уговора износи_____________________________ динара 

а, износ ПДВ-а __________ динара, 

_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Цене  остају фиксне за време трајања уговорног периода и подразумевају све зависне 

трошкове који настану до коначног извршења уговора.  

Члан 3. 

се обавезује да ће плаћање по овом уговору извршити вирмански,

испостављања  исправне фактуре и Записника о извршеној примопредаји

представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ 

доспевају по овом Уговору у 2020.години, Наручилац ће реализовати по

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 20

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

ЗВРШЕЊА 

Члан 4. 

_____________(највише 5) радних дана од дана закључења

, градски трг. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

позива за достављање понуда, дана ______ 2019.године доставио 

понуду заведену под бројем______ , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни 

у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

 

на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

као најповољнију понуду. 

, у свему према конкурсној 

овог Уговора износи_____________________________ динара 

__________ динара, односно 

и подразумевају све зависне 

вирмански, у року од 45 

и Записника о извршеној примопредаји. 

представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ 

.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020.годину и то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  

закључења уговора.  



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

 

 

Извршилац се обавезује да изврши услугу

конкурсне документације , прихваћене понуде , налогу Наручиоца и овог уговора. 

Наручилац се обавезује да именује лице које ћ

услуга. 

 

ГАРАНТНИ РОК, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ 

 

 

Гарантни рок је___месеци (

Записника о извршеној примопредаји.

Извршилац је дужан да у гарантном року на први позив Наручиоца писаним путем, отклони о 

свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет предмета набавке и 

уграђеног материјала, као и сва оштећења која су проузрокована овим недостацима.

Ако Извршилац не приступи извршењу обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недотатака 

ангажује друго правно или физичко лице

накнаду штете до пуног износ стварне штете.

Извршилац гарантује да ће све 

стандардима који важе за предмет Уговора , а у случају непоштовања истог, сагласан је да за 

услуге за које није испоштовао рок извршења Нар

уговорну казну , тако што ће то умањење износити 1 промил од укупно уговорене вредности 

за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности.

Наручилац ће извршити умањивањем са износа по истав

-Гаранција за добро извршење посла

Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда 

наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 

потврду о извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са 

овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је 

може сам попунити на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ

квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза 

дана дужим од дана истека рока важности уговора.

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА  

Члан 5. 

изврши услугу из члана 1. уговора у свему према условима из 

конкурсне документације , прихваћене понуде , налогу Наручиоца и овог уговора. 

Наручилац се обавезује да именује лице које ће вршити контролу извршења пред

ГАРАНТНИ РОК, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ 

Члан 6. 

(минимално 24 месеца), рачунајући од дана потписивања 

Записника о извршеној примопредаји. 

дужан да у гарантном року на први позив Наручиоца писаним путем, отклони о 

свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет предмета набавке и 

уграђеног материјала, као и сва оштећења која су проузрокована овим недостацима.

приступи извршењу обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недотатака 

ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извршиоца као и да од И

пуног износ стварне штете. 

Члан 7. 

гарантује да ће све услуге извести у складу са одредбама овог Уговора и 

стандардима који важе за предмет Уговора , а у случају непоштовања истог, сагласан је да за 

за које није испоштовао рок извршења Наручилац умањи вредност и примени 

уговорну казну , тако што ће то умањење износити 1 промил од укупно уговорене вредности 

за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности. Обрачун уговорне казне 

Наручилац ће извршити умањивањем са износа по истављеној фактури. 

Члан 8 

Гаранција за добро извршење посла 

се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда 

1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 

потврду о извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са 

овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је 

унити на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-

квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза Продавца, са роком важности 30 

дана дужим од дана истека рока важности уговора. 
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уговора у свему према условима из 

конкурсне документације , прихваћене понуде , налогу Наручиоца и овог уговора.  

е вршити контролу извршења предметних 

ГАРАНТНИ РОК, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ИЗВРШИОЦА 

), рачунајући од дана потписивања 

дужан да у гарантном року на први позив Наручиоца писаним путем, отклони о 

свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет предмета набавке и 

уграђеног материјала, као и сва оштећења која су проузрокована овим недостацима. 

приступи извршењу обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недотатака 

као и да од Извршиоца тражи 

извести у складу са одредбама овог Уговора и 

стандардима који важе за предмет Уговора , а у случају непоштовања истог, сагласан је да за 

училац умањи вредност и примени 

уговорну казну , тако што ће то умањење износити 1 промил од укупно уговорене вредности 

Обрачун уговорне казне 

 

се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда 

1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 

потврду о извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са 

овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Наручилац 

-а, којом се гарантује 

, са роком важности 30 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

његових обавеза преузетих по основу овог уговора.

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Извршилац се обавезује да у трен

бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране л

достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

отклањање грешака у гарантном року се издаје 

без ПДВ-a. Рок важења мора бити 5 (пет)

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У случају да Извршилац не изврши своје уговорне обавезе, 

Уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са 

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности 

због којих је неоправдано да уговор и даље

да раскину овај уговор. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју

Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће решавати 

споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици

Овај Уговор ступа на снагу када се испуне следећи услови:

-када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна

-када пружалац услуга достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
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Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

његових обавеза преузетих по основу овог уговора. 

за отклањање грешака у гарантном року  

се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу 

бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо Бланко сопствена меница за 

отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора 

Рок важења мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

 

не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац 

Уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности 

због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу споразумно 

Члан 10 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 11 

проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће решавати 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици

Члан 12 

Овај Уговор ступа на снагу када се испуне следећи услови: 

ишу овлашћена лица уговорних страна 

када пружалац услуга достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 13. 
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за добро извршење посла, менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

утку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу 

бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

ица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

писмо Бланко сопствена меница за 

у висини 5% од укупне вредности уговора 

дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

 има право да раскине 

Уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима. 

раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор 

закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности 

буде на снази, уговорне стране могу споразумно 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће решавати 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици. 

када пружалац услуга достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку 

од уговорних страна. 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________201

Прилог бр. 2 - Спецификација услуга

Прилог бр. 3 - Структура цене  

 

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

 

Напомена: Достављени модел 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  
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Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  

услуга 

 

Уговорне стране:  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

К, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

ИЗВРШИЛАЦ

____________________________

____________________________

M.П. _________________________

 

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
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Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

15.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

1. Начин и рок плаћања:

примопредаји. 

2. Начин и рок извршења

потписивања уговора. 

3. Место извршења: Рума

4. Рок важења Понуде: ____________

Понуде.  

5. Гарантни рок: ____ 

Записника о примопредаји

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

8/8 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Начин и рок плаћања: У року од 45 дана од дана потписивања записника о 

звршења: у року од ___________ (највише 5) 

Рума, градски трг 

____________ не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

  (минимум 24) месеци рачунајући од дана 

Записника о примопредаји. 
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Прилог 15 

 

.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

потписивања записника о 

) радних дана од дана 

не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

од дана потписивања 

 


