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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 јн мв образована Решењем бр. 404-87/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Oрмарићи за ђаке у ОШ"Иво Лола Рибар", ОШ"Душана Јерковића"и ОШ"Змај Јова 

Јовановић" у Руми  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-87/18-IV 

Позив број 404-87-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-87-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

19.07.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-87-15/18-IV 

ДАТУМ 23.07.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 3- Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења   
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МЕЊА СЕ: Ормарићи морају бити израђени од прворазредног челичног лима дебљине 

0,5-0,8мм. Основна боја сива, док врата ормарића морају бити у ведрој боји ( црвена, 

жута, плава , зелена, наранџаста и сл). Сваки ормaрић мора поседовати систем за 

закључавање као и универзалне кључеве који се предају разредном старешини, односно 

бравицу са мастер кључем. 

 

БРИШЕ СЕ: Орман са 18 ормарића (3*8) - 1 комад 

 

ГЛАСИ : Орман са 18 ормарића (3*6) - 1 комад 

 

ДОДАЈЕСЕ: Максимална висина ормана може бити 5 ормарића, што је потребно 

ускладити са структуром ормарића у табели 

 

 

Прилог 8- Образац структуре цене са упутством како да се попуни: 

БРИШЕ СЕ : 

6 Орман са 18 ормарића 

(8*3)  

ком 3     

 

ГЛАСИ: 

6 Орман са 18 ормарића 

(6*3)  

ком 3     

 

Прилог 13-Модел уговора мења се члан 7 

БРИШЕ СЕ: 

Члан 7. 

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности 

закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити 30 дана дужи од 

уговореног рока за извршење радова и стављања предмета јавне набавке у функцију - 

потписивања записника о примопредаји радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на 

први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 

документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити 

поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
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Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова.   

ГЛАСИ: 

Члан 7. 

Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Извођач радова је дужан да у року од7 дана од дана закључења уговора, достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 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, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Инвеститор ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која 

мора бити 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 

без ПДВ-a. Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор 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.  

Прилог 15- Упутство понуђачу како да сачини понуду тачка 15.14 Средство финансијског 

обезбеђења 

БРИШЕ СЕ: 

15.14.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

У својој понуди сваки понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског 

обезбеђења: 

 

У својој понуди сваки понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског 

обезбеђења: 

 

1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
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Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска 

гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од укупне понуђене 

цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важи понуда, 

(најмање 30 дана). Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 

Authorities- ESMA). 

 

Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у 

следећим случајевима: 

уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  

не потпише уговор о јавној набавци; 

уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за добро извршење посла. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са 

роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до 

примопредаје –окончања радова. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да достави Наручиоцу следећа средства финансијског 

обезбеђења:  

ГЛАСИ: 

15.14.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средства финансијског обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у 

Конкурсној документацији. Наручилац не може вратити Понуђачу средство финансијског 

обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је Понуђач у целости испунио своју обавезу која 

је обезбеђена. 

Средства финансијског обезбеђења морају бити неопозива, безусловна и наплатива на први 

позив без права приговора. Поднета средства финансијског обезбеђења не могу да садрже 

додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. 

-Гаранција за озбиљност понуде  
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Сваки понуђач је дужан да уз Понуду достави бланко сопствену меницу за озбиљност 

понуде, која мора бити 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, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана отварања 

понуда .  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла и средство обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице 

понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора, достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 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, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето 

менично овлашћење – писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која 

мора бити 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 

без ПДВ-a. Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор 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.  
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

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

конкурсне документације. 

 

 

 

 

У ПРИЛОГУ ДОСТВЉАМО ИЗМЕЊЕН: 

 

ПРИЛОГ 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

 

ПРИЛОГ 8- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

ПРИЛОГ 13-МОДЕЛ УГОВОРА 
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Прилог 3  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 
Ормарићи за ђаке у ОШ "Ивa Лоле Рибар", ОШ"Душан Јерковић" и ОШ"Змај Јова 

Јовановић" у Руми 

 

Предмет набавке: Ормарићи за ђаке  

 

Техничке карактеристике: Ормарићи морају бити израђени од прворазредног челичног 

лима, дебљине 0,5-0,8мм. Основна боја сива, док врата ормарића морају бити у ведрој 

боји ( црвена, жута, плава , зелена, наранџаста и сл). Сваки ормaрић мора поседовати 

систем за закључавање као и универзалне кључеве који се предају разредном 

старешини, односно бравицу са мастер кључем. 

 

 

Димензије ормарића(појединачног одељка): 240*300*500mm  

 

Начин и место испоруке : Понуђач је у обавези да испоручи ормариће по месту испоруке 

и структури ормарића из табеле: 

 

ОШ "Змај Јова Јовановић" у Руми, ул. 

Главна 177 

 

Орман са 21 ормарића (7*3) - 3 комада 

Орман са 24 ормарића (8*3) - 2комада 

Орман са 27 ормарића (9*3) - 2 комада 

Орман са 16 ормарића (4*4) - 1 комада 

Орман са 28 ормарића (7*4) - 5комада 

Орман са 32 ормарића (8*4) - 1 комада 

Орман са 45 ормарића (9*5) - 1 комада 

Орман са 40 ормарића (8*5) - 3 комада  

Орман са 50 ормарића (10*5) - 1 комада 

Орман са 55 ормарића (11*5) - 1 комада 

 

ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума, 

одељење у Малим Радинцима 

Орман са 12 ормарића (4*3) - 1 комада 

 

ОШ "Змај Јова Јовановић", одељење у 

Павловцима 

Орман са 12 ормарића (4*3) - 1 комада 

 

ОШ"Душан Јерковић" Орман са 18 ормарића (6*3) - 1 комад 

Орман са 20 ормарића (5*4) - 4 комада 

Орман са 21 ормарића (7*3) - 1комада 

Орман са 24 ормарића (8*3) - 14 комада 

Орман са 25 ормарића (5*5) - 1 комада 

Орман са 28 ормарића (7*4) - 9 комада 

Орман са 30 ормарића (6*5) - 3комада 
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ОШ"Ивa Лолa Рибар", Рума, ул. Главна 

бр.270, 

Орман са 20 ормарића (5*4) - 1 комада 

Орман са 24 ормарића (6*4) - 3 комада 

 

ОШ"Ивa Лолa Рибар", у Краљевцима Орман са 6 ормарића (3*2) - 1комада 

Орман са 8 ормарића (2*4) - 2 комада 

Орман са 10 ормарића (2*5) - 1 комада 

 

ОШ"Ивa Лолa Рибар", у Руми, Добринци Орман са 12 ормарића (4*3) - 1 комада 

Орман са 18 ормарића (6*3) - 2 комада 

Орман са 20 ормарића (5*4) - 1комада 

 

 

Напомена: Максимална висина ормана може бити 5 ормарића, што је потребно 

ускладити са структуром ормарића у табели. 

 

 

Рок испоруке : максимално 30 радних дана од дана потписивања уговора. 

 

Гарантни рок: 24 месеца 

 

 

 

 

 

МЕСТО, ______________________ 

 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  

 

 

 

 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

9/15 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

Прилог 8 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

Ормарићи за ђаке у ОШ"Ивa Лолa Рибар", ОШ"Душан Јерковић" и ОШ"Змај Јова Јовановић" 

у Руми   

Р. 

БР. 

Oпис Јед. 

мере 

Кол. Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Вредност 

без ПДВ-

а 

Вредност 

са ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Орман са 6 ормарића 

(3*2)  

ком 1     

2 Орман са 8 ормарића 

(2*4)  

ком 2     

3 Орман са 10 ормарића 

(2*5)  

ком 1     

4 Орман са 12 ормарића 

(4*3)  

ком 3     

5 Орман са 16 ормарића 

(4*4)  

ком 1     

6 Орман са 18 ормарића 

(6*3)  

ком 3     

7 Орман са 20 ормарића 

(5*4)  

ком 6     

8 Орман са 21 ормарића 

(7*3)  

ком 4     

9 Орман са 24 ормарића 

(8*3)  

ком 16     

10 Орман са 24 ормарића 

(6*4)  

ком 3     

11 Орман са 25 ормарића 

(5*5) 

ком 1     

12 Орман са 27 ормарића 

(9*3)  

ком 2     

13 Орман са 28 ормарића 

(7*4)  

ком 14     

14 Орман са 30 ормарића 

(6*5)  

ком 3     
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15 Орман са 32 ормарића 

(8*4)  

ком 1     

16 Орман са 40 ормарића 

(8*5)  

ком 3     

17 Орман са 45 ормарића 

(9*5)  

ком 1     

18 Орман са 50 ормарића 

(10*5)  

ком 1     

19 Орман са 55 ормарића 

(11*5)  

ком 1     

 У К У П Н О   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

• Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

• у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

• у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим 

количинама.  

• затим уписати укупне цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а и  укупну цену са ПДВ-ом. 

 

МЕСТО:______________  

ДАТУМ:_______________2018.г.  

ПОНУЂАЧ  

 М.П ____________________________. 
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Прилог 13 

 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Ормарићи за ђаке у ОШ"Ива Лола Рибар", ОШ"Душан 

Јерковић" и ОШ"Змај Јова Јовановић" у Руми 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-87/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

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

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

 

и   

 

________________________________________________, Улица ___________________ број 

___, ПИБ:_____________, Матични број: ___________, Шифра делатности: _____ Текући 

рачун број: _______________________  ( у даљем тексту: Извршилац) кога заступа директор 

___________________________________   у следећем: 

 

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)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 19.06.2018. године, под бројем 404-87/18-IV донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-87/18-IV 

- да је Извршилац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018. године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део.  

- да Понуда Извршилац у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  
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- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извршиоца као најповољнију Понуду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка добара са поставком- Ормарићи за ђаке у ОШ"Ива Лола Рибар", 

ОШ"Змај Јова Јовановић" и ОШ"Душан Јерковић" у Руми а у свему према понуди Извођача 

број ______ од _______ 2018. године и обрасцу структуре понуђене цене, који се налазе у 

прилогу и саставни су део овог Уговора.  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи_____________________________ динара 

без обрачунатог ПДВ-а, износа ПДВ је ______________________________динара, 

односно_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. Цена предметног 

добра је фиксна и подразумева цену предмета набавке, цену испоруке и уградње. 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 3. 

 

Извршилац се обавезује да предметно добро испоручи у складу са техничким описом и 

карактеристикама наведеним у спецификацији и монтира у дефинисаном временском року од 

___дана (максимално 30 календарских дана од дана потписивања уговора). 

 

Члан 4. 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок за испоручена добра је_____(минимум 24 месеца), рачунајући од дана 

примопредаје.У гарантном року Извршилац је дужан да на свој терет отклони све недостатке 

који су настали услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета 

испоручених добара.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Плаћање испоручених и монтираних добара који су предмет ове набавке врши се по 

испостављеној фактури и Записнику о примопредаји, у року од најдуже 45 (четрдесетпет) 

дана од дана пријема исправне фактуре оверене од стране представника Наручиоца задуженог 

за контролу и Записника о примопредаји . 

.  
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Члан 6. 

Наручилац је у обавези да Решењем имениује лице за контролу квалитета испоручених добара 

као и монтажу и уградњу предмета набавке  и о истом обавести Извршиоца. 

Члан 7. 

Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Извођач радова је дужан да у року од7 дана од дана закључења уговора, достави бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 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, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Инвеститор ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која 

мора бити 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 

без ПДВ-a. Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор 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.  

Члан 8 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 9 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације обавеза 

утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође, надлежан је 

Привредни суд у Сремској Митровици.  

Члан 10 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2 

(два) примерка за своје потребе. 

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

Прилог бр. 7 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 3 - Спецификација добара  

Прилог бр. 8 - Структура цене добара 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ПОНУЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

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

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

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


