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Наручилац: Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта 

Улица: Кнеза Милана Обреновића број 34/2 

Број набавке: 18/23 

Број: 150/2023 

Дaтум: 09.02.2023. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 91/2019) наручилац Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта упућује 

следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 

www.taradrina.com, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу 

понуде у складу са Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање. 

 

Врста наручиоца: 

Установа. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

/ динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Добра. 

 

Главна CPV ознака:  

44800000 - Боје, лакови и смоле. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико ни након примене горе 

наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора, 

наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

http://www.taradrina.com/
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одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добара. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако 

што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. 

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Туристичка организација 

„Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 31250 Бајина Башта 

до 14.02.2023. године до 13:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект 

који не доставља понуду преко поште, предајe је на адресу Туристичке организације „Тара 

Дрина“ Бајина Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата 

одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену 

привредном субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може 

да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa  

се припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја 

из целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (добра) бр. 18/23 

– Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање – НЕ 

ОТВАРАТИ“, на адресу: Туристичке организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза 

Милана Обреновића број 34/2. Коверта на предњој страни мора имати заводни број 

привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На 

полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и 

особу за контакт.  Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду 

доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 14.02.2023. године у 13:30 часова, у пословним 

просторијама Туристичке организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића број 34/2. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 
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- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Изјава о независној понуди (потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

ticbajinabasta@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ticbajinabasta@gmail.com
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање у складу са 

Обрасцем структуре понуђене цене. 

 

 

 

- Рок испоруке: по Захтеву купца у максималном року од 24 часа од дана пријема 

појединачног Захтева. 

 

- Начин испоруке: Сукцесивно у периоду од 12 месеци или до утрошка средстава, од 

дана обостраног потписивања Уговора. 

 

- Начин плаћања: до 45 календарских дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра. 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2023. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

1. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста добара 

Укупан износ 

(збир јединичних 

цена) без ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ 

(збир јединичних 

цена) са ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Набавка фарби, боја и 

осталог потрошног 

материјала и опреме за 

одржавање 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за испоручена добра; Авансно плаћање није дозвољено; 

5. Рок испоруке: _____ (максимално 24) часа од дана пријема појединачног Захтева; 

6. Начин испоруке: Сукцесивно у периоду од 12 месеци или до утрошка средстава, од дана 

обостраног потписивања Уговора; 

6. Привредни субјект је у систему Пдв-а:      1. Да   2. Не  (заокружити одговарајући 

одговор). 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање,  

број набавке 18/23 

 

Ред. 

бр. 

Опис производа 

Јед. 

мер

е 

Окв. 

кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. Туш батерија ком 1   

2. Славина (лавабо) ком 1   

3. Славина (обична) ком 1   

4. Вирбле за славине ком 1   

5. Вентил ком 1   

6. Водокотлић пловак ком 1   

7. Водокотлић звоно ком 1   

8. Водокотлић црево ком 1   

9. 
Сифон: метални, 

пластични 
ком 1   

10. 
Брава, брава за метална 

врата, цилиндар 
ком 1   

11. Грејач за бојлер ком 1   

12. 
Бојлерски термостат 

радни 
ком 1   

13. 
Бојлерски термостат 

сигурносни 
ком 1   

14. Утичница монофазна ком 1   

15. Утичница трофазна ком 1   

16. Утикач монофазни ком 1   

17. Утикач трофазни ком 1   

18. Прекидач ком 1   

19. Сијалице (обичне) ком 1   

20. Неонске цеви (1200 мм) ком 1   

21. Стартери, пригушнице ком 1   

22. Вијак за дрво 5x50 ком 1   
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23. Катанац ком 1   

24. 
Сајла за справе у 
теретани (разне 

димензије) 

ком 1   

25. Џакови за тежи отпад  ком 1   

26. Изолир трака ком 1   

27. Црево за водокотлић ком 1   

28. Товатна маст ком 1   

29. Бургија ком 1   

30. Електроде ком 1   

31. Брусне плоче ком 1   

32. Рукавице ком 1   

33. Брусница средња ком 1   

34. Јупол - максипол ком 1   

35. 
Емајл Дурлин фарба на 

нитро бази 
ком 1   

36. Емајл (на влажној бази) ком 1   

37. Разређивач (уљани) ком 1   

38. Разређивач (нитро) ком 1   

39. Базбојни лак ком 1   

40. Сандолин ком 1   

41. Основна фарба (метал) ком 1   

42. Основна фарба (дрво) ком 1   

43. Глетофикс ком 1   

44. Гипс ком 1   

45. Ваљак велики ком 1   

46. Ваљак мали (сунђер) ком 1   

47. 
Брусни папир (разних 

финоћа) 
ком 1   

48. Четка (разне величине) ком 1   

49. Лепљива трака (папирна) ком 1   

50. Лепак (универзални) ком 1   
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51. Лепак за гуму ком 1   

52. Силикон ком 1   

53. Пур пена ком 1   

54. Кит за дрво ком 1   

55. Четка за тоалет ком 1   

56. Диспанзер за тоал.пап. ком 1   

57. Диспанзер за убрусе ком 1   

58. Рукавице тање ком 1   

59. Рукавице дебље ком 1   

60. Црева за воду м-дужни ком 1   

61. Бандаз трака-сива ком 1   

62. Поклопац WC шоље ком 1   

63. Сушач за руке ком 1   

64. Водокотлић комплет ком 1   

65. Прелазна лаисна ком 1   

66. Угаоне лаисне ком 1   

67. Лепак за дрво ком 1   

68. Ригипс плоча ком 1   

69. Лед светиљка п. већи ком 1   

70. Лед светиљка п. мањи ком 1   

71. Лед сијалица крушка ком 1   

72. Грејалица обична ком 1   

73. Аутоматски осигурач ком 1   

74. Контактор ком 1   

75. Растављач ком 1   

76. Дозна и PVC кутије ком 1   

77. Тајмер ком 1   

78. Клеме ком 1   

79. Кабал 3x1,5 ком 1   
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80. Кабал 3x2,5 ком 1   

81. Заштитна церада ком 1   

82. Најлон ком 1   

83. Грабуље ком 1   

84. Виле ком 1   

85. Лопата ком 1   

86. Мотика ком 1   

87. Крамп ком 1   

88. Метла обична ком 1   

89. Метла брезова ком 1   

90. Ђубровник ком 1   

91. Љуљашка пл. за децу ком 1   

92. Канап ком 1   

93. Акрилни прајмер ком 1   

94. Отирачи ком 1   

95. Витраж самолепљиви ком 1   

96. Стопице ком 1   

97. Кукице ком 1   

98. Продужни кабал ком 1   

99. Лепак за плочице ком 1   

100. Фугомал ком 1   

101. Одбојник врата ком 1   

102. Ексер ком 1   

103. Типл ком 1   

104. Ланац ком 1   

105. Орманска бравица ком 1   

106. Позор трака ком 1   

107. 
Фарба завршна-водена 

база 
ком 1   

108. 
Фарба основна- 

водена база 
ком 1   
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109. Канап ǿ5 ǿ8 ком 1   

110. Каналица ком 1   

111. Шелна ком 1   

112. 
Поцинкована жица 

 ǿ4 mm 
Ком 1   

113. 
Жичана мрежа 

 ǿ4 mm-m2 
ком 1   

114. Пластична везица ком 1   

115. 
Пригушница 

(лед светиљка) 
ком 1   

116. Шарке ком 1   

117. Реза ком 1   

118. Аутомат (врата) ком 1   

119. Хефталица ком 1   

120. Муниција за хефталицу ком 1   

121. Секира већа ком 1   

122. Секира мала ком 1   

123. Мацола велика ком 1   

124. Мацола мала ком 1   

125. Чекић ком 1   

126. Комбинирке (клешта) ком 1   

127. Гарнитура шрафцигера ком 1   

128. Писоар ком 1   

129. Сифон за писоар ком 1   

130. Лавабо ком 1   

Збир јединичних цена:   

 

  

НАПОМЕНА: Обзиром да се ради о набавци добара, чији је обим немогуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, укупна понуђена цена представља збир јединичних цена без 

Пдв-а и са Пдв-ом. Дакле, укупна понуђена цена не представља вредност уговора, већ 

служи као основ  за упоређивање понуда по критеријуму – најнижа понуђена цена. 
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Укупна вредност  уговора је у складу са расположивим планираним финансијским 

средствима Наручиоца, а реализација уговора биће на основу насталих  стварних потреба 

Наручиоца за врстом и количином добара за време важења уговора. 

Услуге се реализују по јединичним ценама из понуде. 

За сва добра која нису специфицирана у обрасцу структуре цена, примењиваће се цене из 

важећег ценовника Добављача на дан испоруке добара. 

Уколико је било где у Конкурсној документацији споменут стандард, робни знак, патент, 

тип или произвођач, сматра се да је пропраћено речима „или одговарајуће“. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 

Носилац посла. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  

 

Упутство: Привредни субјект је обавезан да у обрасцу структуре цене прецизно наведе: 

 

                       - цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

                       - цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом; 

                       - укупан збир јединичних цена са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

                       - укупан збир јединичних цена са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 18/23 – Набавка фарби, боја и осталог потрошног 

материјала и опреме за одржавање, испуњава критеријуме за квалитативни избор 

привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

  

 

        

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку набавке – Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за 
одржавање, број набавке 18/23, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  ДОБАРА 

-Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање- 

  

Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића број 34/2, 31250 Бајина Башта, Матични број: 17311301, ПИБ: 101000368, 

коју заступа директор Милан Ђурић, као Наручилац (у даљем тексту – Наручилац), с 

једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа предузетник/директор _______________________, као Добављач (у даљем тексту 

– Добављач), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“, бр. 91/2019) и на основу Позива за подношење понуда за набавку добара – 

Набавка фарби, боја и осталог потрошног материјала и опреме за одржавање, објављеног 

на интернет страници Наручиоца, спровео поступак набавке на који се Закон не 

примењује по одлуци Наручиоца бр. 149/2023 од 09.02.2023. године; 

 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од ___.___.2023. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

 

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора број _____________ од ___.___.2023. године 

изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће добра из предметног уговора испоручивати (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је сукцесивна набавка фарби, боја и осталог потрошног 
материјала и опреме за одржавање, према обрасцу структуре понуђене цене достављеног 
уз понуду Добављача. 

 

Саставни део овог уговора је понуда Добављача број _____________ од 
___.___.2023. године. 

Члан 2. 
 

Наручилац и Добављач су се споразумели да Добављач снабдева Наручиоца 
добрима из чл. 1. овог Уговора, сукцесивно а према захтеву Наручиоца, по ценама из 
понуде број _____________ од ___.___.2023. године.  

 

Вредност овог уговора је ________________________ динара без Пдв-а, односно 
________________________ динара са Пдв-ом. У цену је урачунато: цена предмета 
набавке и његова испорука. Јединичне цене добара су фиксне и не могу се мењати по 
било ком основу. 

Члан 3. 

 

Добављач се обавезује да у року од ___ сати од момента пријема захтева Наручиоца 
испоручи добра из захтева Наручиоца. Трошкове транспорта сноси Добављач.  

 

За сваку појединачну испоруку, Добављач је обавезан да сачини отпремницу 
потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца, као доказ да је роба по отпремници 
испоручена.  

Члан 4.  

 

За фактурисана добра Наручилац је обавезан да изврши уплату по достављеном 
рачуну у року до 45 дана од дана фактурисањa на текући рачун Добављача број 
_________________________________ код банке ______________________.  

 

Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2024. буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2024. 
години, у складу са чл. 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода 
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и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, 
због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/14 и 
18/19). 

Члан 5.  

 

У случају промене цене, Добављач је обавезан да одмах, а најкасније у року од 3 
(три) дана обавести Наручиоца који је обавезан да се у року од 7 (седам) дана изјасни да 
ли остаје при овом Уговору. Уколико се Наручилац писмено изјасни да не прихвата 
измењене цене Уговор се раскида.  

Члан 6.  

 

Свака уговорна страна има право да изричитом писменом изјавом раскине овај 
Уговор уз отказни рок од 30 дана.  

 

Отказни рок из става 1 овог члана тече од дана достављања писменог отказа другој  
уговорној страни.  

 

У случају  отказа Уговора из било ког разлога, уговорне стране су обавезне да 
испуњавају међусобне обавезе из овог Уговора и за време отказног рока.  

  

Члан 7.   

 

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

 

Члан 8.  

 

Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од најдуже 12 (дванаест) 
месеци од дана закључења. Уговор престаје да важи и утрошком вредности уговора. 

 

 

Члан 9.  

 

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену одредаба 
чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19).  

 

Члан 10.  

 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно а у супротном 
уговарају стварну и месну надлежност Основног суда.  
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Члан 11. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) за Добављача, а 
2 (два) за Наручиоца.  
 
 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 директор, 

 Милан Ђурић 

  

 


