
 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку  мале вредности  бр. 11/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 

11/2018 - Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, регионалном и 

иностраном нивоу. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 11/2018 – Услуге радијског и телевизијског 

рекламирања на локалном, регионалном и иностраном нивоу. 

 

1) у делу који се односи на назив партија у делу Предмет јавне набавке на страни 4 

код партија 1 и 2, тако да сада партије гласе:   

Набавка је обликована у 5 партије и то: 

 Партија број 1: Услуге телевизијског рекламирања на локалном нивоу 

 Партија број 2: Услуге радијског рекламирања на локалном новиу и телевизијског 

рекламирања на регионалном нивоу 

 Партија број 3: Услуге радијског и телевизијског рекламирања на Косову и Метохији  

 Партија број 4: Услуге рекламирања у новинама на локалном нивоу 

 Партија број 5: Услуге телевизијског рекламирања у иностранству 

 

2. у делу који се односи на назив партија у обрасцима број 3, 4, 11 и 12, тако да сада 

обрасци сада гласе: 
 

 

  



 

Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број ЈН бр. 

11/2018 – Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, регионалном 

и иностарном нивоу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи, достављамо следећу:   

 

ПОНУДА  бр. _______ за  
Партију 1 -Услуге телевизијског рекламирања на локалном нивоу 

 

Назив услуге Јединица 

мере 
Количина Цена без ПДВ-а 

Цена на месечном нивоу за услуге 

телевизијског рекламирања на 

локалном нивоу  

месеци 12 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

ПДВ    

УКУПНО СА ПДВ-ом    

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  
2. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања 

понуда.  

3. Рок испоруке ____________________дана . 

4. Рок плаћања ____________________дана (не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана) 

5. Гарантни рок_____________________ за произведене и испоручени предмет јавне набавке 
 

Напомена:  

 Копирати у потребном броју примерака   

 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде.  

 

Датум         М. П.  

____________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица: 
 

____________________________________  

Потпис овлашћеног лица: 
 

____________________________________ 
 

 



 

 

Образац бр. 4 
 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број ЈН бр. 

11/2018 – Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, регионалном 

и иностарном нивоу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи, достављамо следећу:   

 
 

ПОНУДА  бр. _______ за  
Партију број 2 - Услуге радијског  рекламирања на локалном нивоу и 

телевизијског рекламирања на регионалном нивоу 

 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Количина Цена без ПДВ-а 

Цена на месечном нивоу за услуге 

радијског рекламирања на локалном нивоу 

и тв рекламирања на регионалном нивоу  

месеци 12 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

ПДВ    

УКУПНО СА ПДВ-ом    

 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  
2. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања 

понуда.  

3. Рок испоруке ____________________дана . 

4. Рок плаћања ____________________дана (не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана) 

5. Гарантни рок_____________________ за произведене и испоручени предмет јавне набавке 
 

Напомена:  

 Копирати у потребном броју примерака   

 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде.  

 

Датум         М. П.  

____________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица: 
 

____________________________________  

Потпис овлашћеног лица: 
 

____________________________________ 
  



 

Образац бр. 11 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 
потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности 
прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 
парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 
потврђује да прихвата све елементе уговора. 
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од 
чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме 
потврђују да прихватају све елементе уговора. 
 

У Г О В О Р 

Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном и регионалном нивоу за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, ЈН 11/2018 

Партија број 1 - Услуге телевизијског рекламирања на локалном нивоу 
 

Уговорне стране: 
НАРУЧИЛАЦ:  Специјална болница за рехабилитацију ,  
   15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа в.д. директор  Прим. др Александар Јокић  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 
и 

ИЗВРШИЛАЦ:   __________________________________________________ 

   МБ _________________ПИБ______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  

(у даљем тексту: „Извршилац“) 

ПРЕАМБУЛА: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале 

вредности ЈН 11/2018 – Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, 

регионалном и иностраном нивоу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи за Партију број 1- Услуге телевизијског рекламирања на локалном 

нивоу 
 

 Извршилац је дана ___________ .2018. године поднео понуду дел. бр. _____________ од 

____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца 
под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се 
сматра саставним делом овог уговора, а у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

Наручилац  је на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора дел. број___________   

од ________ .2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Наручиоца за извршење 
услуга захтеваних у конкурсној документацији 
  



 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Наручилац и Извршилац закључују уговор о додели јавне набавке за Услуге радијског и 

телевизијског рекламирања на локалном, регионалном и иностраном нивоу за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи за Партију број 1 - 

Услуге телевизијског рекламирања на локалном нивоу, а у свему према конкурсној 

документацији и техничким захтевима и спецификацијама који су саставни део овог 

уговора. 

 
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке услуга – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог Уговора, 
без пореза на додату вредност, у износу од _______________________________________________ 

динара, 

 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  
 

(словима:____________________________________________________________________________

_________________динара ) 
 

У уговорену цену урачунати су сви трошкови извршиоца који се односе на предмет јавне 

набавке из овог уговора.  
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује, да за услуге из члана 1. овог уговора, плаћа месечно Извршиоцу. 

Укупан месечни износ ће бити утврђен на основу паушалног износа из понуде, у оквиру 

понуђене вредности и евентуалног износа на основу стварно извршеног посла у кризној 

ситуацији, а према достављеној цени из структуре цене из Понуде. 

  

Извршилац ће до десетог у месецу, Наручиоцу доставити фактуру за све услуге извршене у 

претходном месецу. Овако достављене фактуре ће бити овераване од стране лица које је 

дало налог за посао, у року од 5 дана и потом дате на наплату. 

 

Наручилац се обавезује, да плати Извршиоцу износ за све услуге извршене у претходном 

месецу по испостављању и овери фактуре. 

 

Приликом испостављања фактуре, Извршилац ће се позвати на број уговора _____ и 

навести ПИБ Извршиоца и ПИБ Наручиоца. 
  



 
 

РОК 

 

Члан 5. 

Извршење услуга које су предмет јавне набавке вршиће се у складу са потребама наручиоца и 

понудом понуђача.   

 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не прати динамику извршења посла, и ако након 
писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је 
кашњење у реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 
другог Извршиоца у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла. 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет 
уговореног првог Извршиоца. 

Члан 6. 
Ако Извршилац не изврши услугу у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати 
Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности 
уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 7. 

Извршилац се обавезује да, Наручиоцу пружа следеће услуге: 

 Најмање 20 информативно - пропагандних минута у радијским и ТВ вестима и 

Дневнику, 

 Емисије у трајању најмање 2 х 15 минута у специјализованим емисијама 

 Вршити рекламирање у обиму најмање 120 емитовања 

 Вршити обавештавање у обиму најмање 150 емитовања 

 

Евентуални други послови, задаци и услуге, који нису спецификовани овим уговором, као 

што су ПР активности које нису део одобреног плана између Извршиоца и Наручиоца, или 

други комуникацијски сегменти, организација догађаја, биће предмет посебног уговора и 

наплаћени одвојено.  

 
Члан 8. 

Услуге које се набављају морају бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у техничкој 
спецификацији конкурсне документације, условима и законским прописима. 
 

Члан 9. 
Извршилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора изврши услуге према садржају из 
понуде. 

 
Члан 10. 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који 
су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. 

Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Извршилац ће 
користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 



 
Извршилац је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и током 
важења уговора, и да промену документује на прописани начин. 

 

Члан 11. 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају 
да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и 
наплату менице за добро извршење посла. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 12. 

Извршилац је у обавези да у року од 3 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини 10 

% од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком важности који је десет (10) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење.. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 
се продужити важност менице за добро извршење посла. 
 

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

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

меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију 
послова из члана 1. овог Уговора. 
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом извршења услуга.  
Наручилац се обавезује да у најкраћем могућем року обавештава Извршиоца о евенуталним 
неправилностима у функционисању и раду примљених услуга.  
Уколико су све фазе прибављања услуге у складу са  захтеваним и понуђеним техничким и 
функционалним карактеристикама, Наручилац се обавезује да изврши исплату по овом уговору.  

 

Члан 14. 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни 

рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

Уговор може бити раскинут једностраном изјавом Наручиоца саопштено Извршиоцу у 

писаној форми, препорученом пошиљку, у случају не извршења или нередовног извршења 

уговорених обавеза Извршиоцу, а према условима и процедури утврђеним претходним 

одредбама овог уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 

уговорној страни надокнади штету. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани 

Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима  



 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

Члан 16. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 
достави Наручиоцу  попуњену банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 
 

Прилог 1. – Понуда Извршиоца бр. _____ од ___________ године. 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 

За извршиоца: За наручиоца: 

М.П. 

  

  
М.П. 

  

Директор   

 

в.д. директора  

Прим. др Александар Јокић 

 

  



 

 

Образац бр. 12 
 

У Г О В О Р 

Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, регионалном и 

иностраном нивоу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи, ЈН 11/2018, Партија број 2 - Услуге радијског рекламирања на локалном 

нивоу и телевизијског рекламирања на регионалном нивоу 
 

Уговорне стране: 
НАРУЧИЛАЦ:  Специјална болница за рехабилитацију ,  
   15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа в.д. директор  Прим. др Александар Јокић  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 
и 

ИЗВРШИЛАЦ:   __________________________________________________ 

   МБ _________________ПИБ______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  

(у даљем тексту: „Извршилац“) 

ПРЕАМБУЛА: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале 

вредности ЈН 11/2018 – Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, 

регионалном и иностраном нивоу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи за Партија број 2 - Услуге радијског рекламирања на локалном 

нивоу и телевизијског рекламирања на регионалном нивоу. 
 

 Извршилац је дана ___________ .2018. године поднео понуду дел. бр. _____________ од 

____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца 
под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се 
сматра саставним делом овог уговора, а у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

Наручилац  је на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора дел. број___________   

од ________ .2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Наручиоца за извршење 
услуга захтеваних у конкурсној документацији 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Наручилац и Извршилац закључују уговор о додели јавне набавке за Услуге радијског и 

телевизијског рекламирања на локалном, регионалном и иностраном нивоу за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи за Партију број 

Партија број 2 - Услуге радијског рекламрања на локалном нивоу и телевизијског 

рекламирања на регионалном нивоу, а у свему према конкурсној документацији и 

техничким захтевима и спецификацијама који су саставни део овог уговора. 

 



 
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке услуга – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог Уговора, 
без пореза на додату вредност, у износу од _______________________________________________ 

динара, 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  
 

(словима:____________________________________________________________________________

_________________динара ) 
 

У уговорену цену урачунати су сви трошкови извршиоца који се односе на предмет јавне 

набавке из овог уговора.  
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује, да за услуге из члана 1. овог уговора, плаћа месечно Извршиоцу. 

Укупан месечни износ ће бити утврђен на основу паушалног износа из понуде, у оквиру 

понуђене вредности и евентуалног износа на основу стварно извршеног посла у кризној 

ситуацији, а према достављеној цени из структуре цене из Понуде. 

 Извршилац ће до десетог у месецу, Наручиоцу доставити фактуру за све услуге извршене 

у претходном месецу. Овако достављене фактуре ће бити овераване од стране лица које је 

дало налог за посао, у року од 5 дана и потом дате на наплату. 

Наручилац се обавезује, да плати Извршиоцу износ за све услуге извршене у претходном 

месецу по испостављању и овери фактуре. 

Приликом испостављања фактуре, Извршилац ће се позвати на број уговора _____ и 

навести ПИБ Извршиоца и ПИБ Наручиоца. 

 

РОК 

Члан 5. 

Извршење услуга које су предмет јавне набавке вршиће се у складу са потребама 

наручиоца и понудом понуђача.   

 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не прати динамику извршења посла, и ако 
након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не 
констатује да је кашњење у реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да 
раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату менице за добро 
извршење посла. 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет 
уговореног првог Извршиоца. 
 

Члан 6. 
Ако Извршилац не изврши услугу у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати 
Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности 
уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

 

 



 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 7. 

Извршилац се обавезује да, Наручиоцу пружа следеће услуге: 

 Најмање 20 информативно - пропагандних минута у радијским и ТВ вестима и 

Дневнику, 

 Емисије у трајању најмање 2 х 15 минута у специјализованим емисијама 

 Вршити рекламирање у обиму најмање 120 емитовања 

 Вршити обавештавање у обиму најмање 150 емитовања 

 

Евентуални други послови, задаци и услуге, који нису спецификовани овим уговором, као 

што су ПР активности које нису део одобреног плана између Извршиоца и Наручиоца, или 

други комуникацијски сегменти, организација догађаја, биће предмет посебног уговора и 

наплаћени одвојено.  

 
Члан 8. 

Услуге које се набављају морају бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у техничкој 
спецификацији конкурсне документације, условима и законским прописима. 
 

Члан 9. 
Извршилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора изврши услуге према садржају из 
понуде. 

 
Члан 10. 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који 
су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. 

Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Извршилац ће 
користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 
Извршилац је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и током 
важења уговора, и да промену документује на прописани начин. 

 

Члан 11. 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају 
да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и 
наплату менице за добро извршење посла. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 12. 

Извршилац је у обавези да у року од 3 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини 10 

% од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком важности који је десет (10) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење.. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 
се продужити важност менице за добро извршење посла. 



 
 

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

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

меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију 
послова из члана 1. овог Уговора. 
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом извршења услуга.  
Наручилац се обавезује да у најкраћем могућем року обавештава Извршиоца о евенуталним 
неправилностима у функционисању и раду примљених услуга.  
Уколико су све фазе прибављања услуге у складу са  захтеваним и понуђеним техничким и 
функционалним карактеристикама, Наручилац се обавезује да изврши исплату по овом уговору.  

 

Члан 14. 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни 

рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

Уговор може бити раскинут једностраном изјавом Наручиоца саопштено Извршиоцу у 

писаној форми, препорученом пошиљку, у случају не извршења или нередовног извршења 

уговорених обавеза Извршиоцу, а према условима и процедури утврђеним претходним 

одредбама овог уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 

уговорној страни надокнади штету. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани 

Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

Члан 16. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 
достави Наручиоцу  попуњену банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 
 



 

 

Прилог 1. – Понуда Извршиоца бр. _____ од ___________ године. 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 

За извршиоца: За наручиоца: 

М.П. 

  

  
М.П. 

  

Директор   

 

в.д. директора  

Прим. др Александар Јокић 

 

 

 

Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  26.03.2018. године 


