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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 отвореном поступку јавне набавке бр

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Набавка број 

Позив број 

Конкурсна документација број 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 

ДАТУМ 

Врши се измена следећих делова

Прилог број 7.5. за партију 2-Рачунарска опрема

Гарантни рок 

Прилог 13/2 Модел уговора у члану 8. Гаранција

Прилог 14- Упутство понуђачима како да сачине понуду 

партију 4 и партију 5 

У прилогу су дати измењени прилози 7.5, 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

1/11 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

                                 

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

образована Решењем бр. 404-117-5/19-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-117/19-IV

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања- по партијама

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-117/19-IV 

404-117-6/19-IV 

 404-117-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs 

06.12.2019.г 

 404-117-13/19-IV 

12.12.2019.г 

Врши се измена следећих делова: 

Рачунарска опрема-Образац понуде на страни 

Прилог 13/2 Модел уговора у члану 8. Гаранција 

во понуђачима како да сачине понуду  101/107 тачка 14.12 за Партију 2, 

У прилогу су дати измењени прилози 7.5, 13/2 и 14 тачка 14.12 
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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) 

сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

IV–  

по партијама 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

Образац понуде на страни  28/107  у тачки 3-

тачка 14.12 за Партију 2, 
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НАПОМЕНА: 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. 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 
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НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 
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Укупна вредност без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупна вредност са ПДВ  

Понуда се подноси (заокружити): 

1. Самостално 

Заједничка понуда:  

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима: 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење _____________________________

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење ________________________________

1. Начин и рок плаћања

испоручена добра у целости. 

2. Рок испоруке: у року од _______дана (рок не може бити дужи од 1

обостраног потписивања уговора 

3. Гарантни рок: 

:за рачунаре и мониторе

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме

__________месеца/и ,  

:за штампаче и осталу опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитат

______месеца/и, 

4. Место испоруке: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

"Миленко Брзак Уча" Вука Караџића 70, Рума  и Гимназија "Стеван Пузић" 

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића

5. Рок важења Понуде:____________ не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

Понуде.  

 МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ                 ____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2019.г. 
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

  

 

 

Понуда се подноси (заокружити):  

2. Заједничка понуда 3. Са подизвођачима 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима:  

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење _____________________________

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење ________________________________

Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

испоручена добра у целости.  

: у року од _______дана (рок не може бити дужи од 1

обостраног потписивања уговора  

за рачунаре и мониторе не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме

опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме

: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

"Миленко Брзак Уча" Вука Караџића 70, Рума  и Гимназија "Стеван Пузић" 

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића

:____________ не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ                 ____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2019.г.  
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3. Са подизвођачима  

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење _____________________________ 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење ________________________________ 

оку од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

: у року од _______дана (рок не може бити дужи од 10 дана) од дана 

не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме- 

опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

ивном и квантитативном пријему опреме-

: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

"Миленко Брзак Уча" Вука Караџића 70, Рума  и Гимназија "Стеван Пузић" 

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића 70, Рума   

:____________ не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ                 ____________________________М.П. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 2- Рачунарска опрема 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-116/19-IV 

Рума, ________2019.година 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

Прилог 13/2 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

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

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: 

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________________________

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________. 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште по

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________. 

Закључиле су дана _________________2019. године.

                                         УГОВОР

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 22.11.2019. 

покретању поступка јавне набавке

-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 наба

- да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019. године доставио 

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

саставни део.  

- да Понуда продавца 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

                  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, 

НАРУЧИЛАЦ) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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 по

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2019. године. 

УГОВОР 

11.2019. године, под бројем 404-116-4/19

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 

да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019. године доставио 

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

тпуности 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 Продавца као најповољнију Понуду

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

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

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

, број текућег рачуна, име 

ПРОДАВАЦ)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________

__________________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

4/19-IV донео Одлуку о 

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

вке мале вредности број 404-116/19-IV 

да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019. године доставио 

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

тпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

 

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

изабрао Понуду Продавца као најповољнију Понуду 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Предмет овог Уговора су добра 

Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности бр. 

Спецификацијом и Понудом Продавца.

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи_______ динара без обрачунатог ПДВ

вредност ПДВ-а_______ динара, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ

Уговорена вредност предметне набавке је фиксна и подразумева јединичне цене предметних 

добара, испоруку, инсталацију и сервисирање у гарантном року предметних добара. 

 НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

Продавац се обавезује да предметна добра испоручи у скла

дефинисаном временском року од _______ дана 

обостраног потписивања уговора)

Место испоруке предмета набавке је на адреси СППШ "Стеван Петр

"Бранко Радичевић", СТШ"Миленко Брзак Уча" и Гимазија "Стеван Пузић". Приликом 

примопредаје Продавац (лице овлашћено од стране Продавца) и Купац ( лице овлашћено од 

стране Купца) потписују записник о примопредаји.

Све произвођачке гаранције Продавац преноси на Купца одмах по испоруци. 

Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем добара од стране Купца.

УГОВОРНА КАЗНА 

У случају кашњења Продавца у односу на утврђени рок испоруке, Купац има право на исплату 

уговорне казне у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не 

више од 5% вредности уговора.

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

књижног задужења. 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 
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Члан 1. 

добра – Рачунарска опрема за потребе наручиоца,

Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности бр. 404-117-4/19-IV 

Спецификацијом и Понудом Продавца. 

Члан 2. 

из члана 1. овог Уговора износи_______ динара без обрачунатог ПДВ

а_______ динара, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ

говорена вредност предметне набавке је фиксна и подразумева јединичне цене предметних 

добара, испоруку, инсталацију и сервисирање у гарантном року предметних добара. 

НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ 

 Члан 3 

да предметна добра испоручи у складу са спецификацијом, у 

дефинисаном временском року од _______ дана (рок не може бити дужи од 10 дана од дана 

обостраног потписивања уговора) од дана пријема писменог или усменог захтева Купца.

Место испоруке предмета набавке је на адреси СППШ "Стеван Петр

"Бранко Радичевић", СТШ"Миленко Брзак Уча" и Гимазија "Стеван Пузић". Приликом 

примопредаје Продавац (лице овлашћено од стране Продавца) и Купац ( лице овлашћено од 

стране Купца) потписују записник о примопредаји. 

е Продавац преноси на Купца одмах по испоруци. 

Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем добара од стране Купца.

Члан 5 

У случају кашњења Продавца у односу на утврђени рок испоруке, Купац има право на исплату 

не у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не 

више од 5% вредности уговора. 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 
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Рачунарска опрема за потребе наручиоца, у складу са 

 од 22.11.2019. године, 

из члана 1. овог Уговора износи_______ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

а_______ динара, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

говорена вредност предметне набавке је фиксна и подразумева јединичне цене предметних 

добара, испоруку, инсталацију и сервисирање у гарантном року предметних добара.  

ду са спецификацијом, у 

(рок не може бити дужи од 10 дана од дана 

од дана пријема писменог или усменог захтева Купца. 

Место испоруке предмета набавке је на адреси СППШ "Стеван Петровић Бриле", ССШ 

"Бранко Радичевић", СТШ"Миленко Брзак Уча" и Гимазија "Стеван Пузић". Приликом 

примопредаје Продавац (лице овлашћено од стране Продавца) и Купац ( лице овлашћено од 

е Продавац преноси на Купца одмах по испоруци.  

Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем добара од стране Купца. 

У случају кашњења Продавца у односу на утврђени рок испоруке, Купац има право на исплату 

не у висини од 0,2% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

дана, Купац има право да раскине уговор. 
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Претходна клаузула се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковао 

неблаговременим преузимањем опреме од стране Купца и у случају немогућности испуњења 

уговора према Закону о облигационим односима.

 КВАЛИТЕТ РОБЕ 

Продавац гарантује Купцу да уговорена опрема потпуно одговара свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне докуменатције и понуде која 

је у прилогу уговора. 

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговор

обавезује се да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због 

неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ

Пријему опреме присуствују представни

опреме утврди да опрема коју Продавац испоручује Купцу има недостатке, тј.није сагласна 

уговореном квалитету или количини, наведено се констатује записником и Продавац је дужан 

да испоручи недостајуће количин

недостатке најкасније у року од 7 (седам) дана. Уколико у наведеном року Продавац не 

отклони недостатке констатоване Записником, Купац има право да изврши исплату 

рекламиране опреме и раскине уговор, а Прода

накнади штете настале повредом уговора.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица Купца у месту испоруке 

изврше квалитативан и квантитативан пријем опреме, што се потврђује пријемницом коју 

потписују овлашћена лица Купца. Под квалитативним и квантитативним пријемом опреме 

подразумева се испорука опреме из члана 1. овог уговора, по спецификацији и количини из 

Понуде, заједно са достављањем пратеће документације.

Уговорне стране су сагласне да прилик

сачине Записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме.

ГАРАНЦИЈА 

Гарантни рок за уговорену опрему износи:

за рачунаре и мониторе:________месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 

квантитативном и квалитативаном пријему опреме;

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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Претходна клаузула се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковао 

неблаговременим преузимањем опреме од стране Купца и у случају немогућности испуњења 

уговора према Закону о облигационим односима. 

Члан 6 

Продавац гарантује Купцу да уговорена опрема потпуно одговара свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне докуменатције и понуде која 

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања и 

обавезује се да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због 

неодговарајућег квалитета предмета уговарања. 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 

Члан 7 

Пријему опреме присуствују представници Продавца и Купца.Уколико се приликом пријема 

опреме утврди да опрема коју Продавац испоручује Купцу има недостатке, тј.није сагласна 

уговореном квалитету или количини, наведено се констатује записником и Продавац је дужан 

да испоручи недостајуће количине или изврши замену опреме која има квалитативне 

недостатке најкасније у року од 7 (седам) дана. Уколико у наведеном року Продавац не 

отклони недостатке констатоване Записником, Купац има право да изврши исплату 

рекламиране опреме и раскине уговор, а Продавац одговара према општим правилима о 

накнади штете настале повредом уговора. 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица Купца у месту испоруке 

изврше квалитативан и квантитативан пријем опреме, што се потврђује пријемницом коју 

ују овлашћена лица Купца. Под квалитативним и квантитативним пријемом опреме 

подразумева се испорука опреме из члана 1. овог уговора, по спецификацији и количини из 

Понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

Уговорне стране су сагласне да приликом пријема одређене количине уговорене опреме, 

сачине Записник о квантитативном и квалитативном пријему опреме. 

Члан 8 

Гарантни рок за уговорену опрему износи: 

:________месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 

итативном и квалитативаном пријему опреме; 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

Претходна клаузула се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковао 

неблаговременим преузимањем опреме од стране Купца и у случају немогућности испуњења 

Продавац гарантује Купцу да уговорена опрема потпуно одговара свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне докуменатције и понуде која 

ност за квалитет предмета уговарања и 

обавезује се да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због 

ци Продавца и Купца.Уколико се приликом пријема 

опреме утврди да опрема коју Продавац испоручује Купцу има недостатке, тј.није сагласна 

уговореном квалитету или количини, наведено се констатује записником и Продавац је дужан 

е или изврши замену опреме која има квалитативне 

недостатке најкасније у року од 7 (седам) дана. Уколико у наведеном року Продавац не 

отклони недостатке констатоване Записником, Купац има право да изврши исплату 

вац одговара према општим правилима о 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица Купца у месту испоруке 

изврше квалитативан и квантитативан пријем опреме, што се потврђује пријемницом коју 

ују овлашћена лица Купца. Под квалитативним и квантитативним пријемом опреме 

подразумева се испорука опреме из члана 1. овог уговора, по спецификацији и количини из 

ом пријема одређене количине уговорене опреме, 

:________месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 
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за осталу опрему:_______ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 

квантитативном и квалитативаном пријему опреме

Продавац ће, у складу са условима, приликом испоруке опреме издати гарантни лист.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема 

опреме (скривених недостатака), примењиваће се одредбе ЗОО који регулише ту област.

РАСКИД УГОВОРА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних 

захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови:

• да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима 

реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да предстваљају основ з

уговора; 

• да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености;

• да друга уговорна страна није кориговаланеудаглашености или их није кориговала на 

задовољавајући начин; 

• да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорни

стране своје уговорне обавезе у потпусноти и благовремено извршила.

Раскид уговора захтева се писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима

 СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

- Гаранција за добро извршење посла

Извршилац је дужан да у року од 

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 и

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ

роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавез

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
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:_______ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 

квантитативном и квалитативаном пријему опреме 

Продавац ће, у складу са условима, приликом испоруке опреме издати гарантни лист.

рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема 

опреме (скривених недостатака), примењиваће се одредбе ЗОО који регулише ту област.

РАСКИД УГОВОРА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

Члан 9 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: 

да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима 

реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да предстваљају основ з

да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености;

да друга уговорна страна није кориговаланеудаглашености или их није кориговала на 

да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 

стране своје уговорне обавезе у потпусноти и благовремено извршила. 

Раскид уговора захтева се писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 10 

добро извршење посла  

Извршилац је дужан да у року од 7 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 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ

роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз 

на копија картона депонованих потписа овлашћених лица који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

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

за отклањање грешака у гарантном року  
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:_______ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о 

Продавац ће, у складу са условима, приликом испоруке опреме издати гарантни лист. 

рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема 

опреме (скривених недостатака), примењиваће се одредбе ЗОО који регулише ту област. 

обавеза друге уговорне стране може 

да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима 

реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да предстваљају основ за раскид 

да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; 

да друга уговорна страна није кориговаланеудаглашености или их није кориговала на 

х обавеза друге уговорне 

Раскид уговора захтева се писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана. 

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

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 

сту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-аса 

роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз 

на копија картона депонованих потписа овлашћених лица који је 

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

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

е у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

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 

отклањање грешака у гарантном року се издаје 

ПДВ-a. Рок важења мора бити 

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном рок

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

коришћења предмета уговора у гарантном року. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од дана 

пријема фактуре и отпремнице . 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.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 

ВИША СИЛА 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су 

обавезне да без одлагања једна другу обавесте писаним путем.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту 

закључења овог уговора нису могли предвидети.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други важећи прописи.

Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно,

ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност Привредног суда у 

Сремској Митровици. 
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се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

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 сопстве

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

Рок важења мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока.

уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном рок

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

коришћења предмета уговора у гарантном року.  

Члан 11 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од дана 

пријема фактуре и отпремнице .  

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.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.

Члан 12 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су 

на другу обавесте писаним путем. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту 

закључења овог уговора нису могли предвидети. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13 

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други важећи прописи. 

Члан 14 

Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно,

ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност Привредног суда у 
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се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

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 

Бланко сопствена меница за 

у висини 5% од укупне вредности уговора без 

) 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 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од дана 

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

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

бити одобрена у тој буџетској години. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту 

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а 

ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност Привредног суда у 
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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. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добара

Прилог бр. 3 - Структура цене добара

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

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.  
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Члан 15 

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

овора су и његови прилози, како следи:  

Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  

Спецификација добара 

Структура цене добара 

Уговорне стране:  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

ИЗВРШИЛАЦ

____________________________

____________________________

M.П. _________________________

 

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 

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

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

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 

сују 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 
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14.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Партија 2 

6. Начин и рок плаћања

испоручена добра у целости. 

7. Рок испоруке: у року од 

потписивања уговора  

8. Гарантни рок: 

:за рачунаре и мониторе

потписивања Записника о квалитативном и квантитат

:за штампаче и осталу опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и кван

9. Место испоруке: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

"Миленко Брзак Уча" Вука Кара

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића 70, Рума  

10. Рок важења Понуде: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 

  

Партија 4 

1. Начин и рок плаћања

испоручена добра у целости. 

2. Рок испоруке: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 

од дана обостраног потписивања уговора

3. Гарантни рок: за електрични штедњак 5 година, за бојлер :2 године на електро 

опрему и 5 година на казан

4. Место испоруке: Рума, ССШ"Бранко Радичевић"

5. Рок важења Понуде: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 

Партија 5 

1. Начин и рок плаћања

испоручена добра у целости. 

2. Рок испоруке: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 

дана обостраног потписивања уговора

3. Место испоруке: Гимназија "Стеван Пузић"

4. Рок важења Понуде: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 
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14.12. 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 пријема фактуре и отпремнице за 

испоручена добра у целости.  

: у року од  дана (рок не може бити дужи од 10 дана) од дана обостраног 

за рачунаре и мониторе не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме

опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме

: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

"Миленко Брзак Уча" Вука Караџића 70, Рума  и Гимназија "Стеван Пузић" 

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића 70, Рума  

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 

Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

испоручена добра у целости.  

: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 

од дана обостраног потписивања уговора)  

за електрични штедњак 5 година, за бојлер :2 године на електро 

опрему и 5 година на казан 

Рума, ССШ"Бранко Радичевић" 

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 

Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

испоручена добра у целости.  

: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 

дана обостраног потписивања уговора)  

: Гимназија "Стеван Пузић" 

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде. 
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Прилог 14 

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

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

: у року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

дана) од дана обостраног 

не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке и 

ивном пријему опреме- месеца/и ,  

опрему не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и 

титативном пријему опреме-месеца/и, 

: Рума, ССШ"Бранко Радичевић" Партизанска бб, Рума, СПШ 

џића 70, Рума  и Гимназија "Стеван Пузић" 

Партизанска 70, Рума СПШ"Стеван Петровић Бриле" Вука Караџића 70, Рума   

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде.  

: у року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице за 

: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 10 дана 

за електрични штедњак 5 година, за бојлер :2 године на електро 

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде.  

од дана пријема фактуре и отпремнице за 

: дана од дана потписивања уговора (рок не може бити дужи од 7 дана од 

: не може бити краћи 30 дана од дана отварања Понуде.  

 


