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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Град Суботица 

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-118/2018 

Дана: 12.04.2018. г. 

С уботица, 

Трг слободе  бр. 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Комисија за јавне набавке врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ – ДОБРА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  

ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА 

ЈН К 08/18 
 

Дана 22.03.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке добра – 

грађевински материјал за породице избеглица, број ЈН К 08/18. 

 У конкурсној документаицји се врши измена на следећи начин:  

 

I 

 

  У ПОГЛАВЉУ V  МОДЕЛ УГОВОРА у ставу 3. члана 3., на страни 19/61, 

број: „09692“ замењује се бројем: „09693“. 

  У прилогу ове Измене конкурсне документације се налази  измењени Модел 

уговора, те се позивају Понуђачи да приликом подношења понуде попуне и приложе 

овај измењени Модел уговора.  

   

II 

 

 У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ на страни 61/61 

у доњем десном углу речи: „Потпис овлашћеног лица подизвођача“ замењују се 

речима: „Потпис овлашћеног лица понуђача“.  

 У прилогу ове Измене конкурсне документације се налази  измењена страна 

61/61 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ– СТРУКТУРА ЦЕНЕ, те се позивају 

Понуђачи да приликом подношења понуде попуне и приложе измењену страну 61/61 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ. 
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III 

 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                                                                           

 

 

Комисија за јавне јавне набавке 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 
             

У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – грађевинског материјала  

за породице избеглица  

редни број ЈН К 08/18  

 

 

 закључен дана ____________. године  између: 

 

1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 

матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју 

заступа Начелник Градске управе,  Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 

даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 

2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 

________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 

матични број: _______________________, рачун број: 

__________________________________ код_________________________ банке, 

које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са 

друге стране 

 

____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                      ___________________________________ 

____________________________________                      ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за 

набавку добра грађевинског материјала за породице избеглица спровео отворени поступак 

јавне набавке број ЈН К 08/18, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године која је код 

Наручиоца заведена под бројем IV-404-118/2018-** дана **.**.2018. године и која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора Добављачу за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација - структура цене се налазе у  прилогу овог Уговора и 

чине његов саставни део.  

  

Члан 2. 

 Предмет уговора је добро – нови грађевински материјал за породице избеглица  у свему 

према техничкој спецификацији добара Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку јавне 

набавке спроведеним под бројем ЈН К 08/18, на основу Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број: IV-404-118/2018 од 21.03.2018. године. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност грађевинског материјала из члана 2. овога уговора  са свим 

трошковима транспорта, утовара, истовара на адресама крајњих корисника, паковањима и 

помоћним заштитним средствима потребним да се спрече оштећења или губитак добара и 

другим зависним трошковима, утврђена је према понуди Добављача и износи: 

 

__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара   са 

ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 

___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 

уговора.  

 Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 

100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 

 Добављач врши регитрацију фактуре  на број 09693 Градска управа Суботица. 

 Наручилац ће извршити плаћање са апропријације у Буџету, односно у Финансијском 

плану за плаћање:     Функција 070 Мере социјалне политике, Програм 11 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 0001, конто  472811. 

   

Члан 4. 

  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра које су предмет овог Уговора по 

спецификацији фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора.   

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 

уговора, у року од  20 дана, од дана закључења уговора. 

 

Члан 6.  

 Предметна добра  морају бити нова и упакована, у амбалажи и на начин који је 

прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног 

оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 Добављач се обавезује да испоручи робу траженог квалитета из спецификације-понуде, 

а ако испоручено добро није тог квалитета, Наручилац задржава право да раскине уговор са 

Добављачем. 

 Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року 

предвиђеном у захтеву наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1 % цене дате 

за добра у техничкој спецификацији  са структуром цена чија испорука касни, за сваки дан 

закашњења, с тим што укупни износ пенала зарачунатих због кашњења може износити 

максимално 10 % од укупне уговорене цене. 

Члан 7. 

 Гарантни рок предметних добара  је  ___  месеци од дана испоруке предмета уговора, и 

он не може бити краћи од гарантног рока произвођача предметних добара. 

 

Члан 8. 

 Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве недостатке 

односно да имају одређене карактеристике у складу са понудом Добављача. 

 Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном 

квалитету или има скривене мане или је оштећена у транспорту, Добављач је у обавези да 

замени исту у року од три дана од момента пријаве Наручиоца. 
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 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог уговора и 

право на накнаду настале штете. 

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да  уговорену цену из члана 3. овог Уговора исплати  на рачун 

Добављача број ______________________________ код банке 

_________________________________, након испоруке предмета уговора  у целости, у року  не 

дужем од 45 дана од дана пријема иправне фактуре од стране наручиоца,  са тачно наведеним 

називима и количинама испоручених добара, уз који ће бити приложене оверене отпремнице о 

количини и врсти испоручених добара.   

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресе крајњих корисника, 

сходно листи корисника коју овлашећно лице Наручиоца доставља Добављачу, након 

закључења уговора. 

Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се цену, која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

Члан 13. 

 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 

које могу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у седам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  шест 

примерака, а Добављач један примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

     

 

 

 

ДОБАВЉАЧ  ЗА НАРУЧИОЦА 

  Начелник Градске управе 

      

Директор,   
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 Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице 

потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да 

понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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        dobra 

1 

Nabavka, transport isporuka i istovar Stirodura d=5,0cm. Obračun 

po m2 m2 117,00          

2 

Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka  za 

stirodor. Obračun po kg  kg 1.000,00          

3 

Nabavka, transporti i isporuka PVC ulazna vrata 120/205 , dimenzije 

vrata proveriti na licu mesta pre izrade istih. Obračun po komadu kom 1,00          

4 

Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 140/120 sa 

roletnama, unutrašnjim i spoljašnjim klupicama, prozor je od belih 

petokomornih profila staklo 4+16+4 niskoemisiono. U cenu 

uračunate roletna,  spoljašnje i unutrašnje prozorske klupice. 

Obračun po komadu kom 4,00          

Ukupno za lokaciju 29:     

    

  Ukupno za sve lokacije:    

 

Понуђач у колони 3. уписује јединичну цену без ПДВ-а. 

У колону 4. уписује јединичну цену са ПДВ-ом. 

У колону 5. уписује укупну цену без ПДВ-а, колона 2. помножена са колоном 3. 

У колону 6. уписује укупну цену са ПДВ-ом, колона 2. помножена са колоном 4. 

У колону 7. обавезно уписати произвођача, марку и тип понуђеног добра, из којег се на несумњив начин може утврдити да понуђено 

добро одговара техничким условима задатим у спецификацији наручиоца.  

 

 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.  

 


