
 

 
Број: ЈН 03/17/ЈНМВ 

Датум: 09.02.2017.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и рачунарске опреме, по 

партијама у поступку јавне набавке мале вредности  

03/17/ЈНМВ 

 

Дана 08.02.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке 

мале вредности ,  број 03/17/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 03/17/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 
     I   - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 VII –  МОДЕЛ УГОВОРА  
  

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда се продужава те се понуде могу доставити до 20.02.2017. 

године до 12,00 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 20.02.2017 године у 12,30 

часова. 

 

 

 

 

 



I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,14/15,68/15. у 
даљем тексту Закон ) подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и конкурсном 
документацијом. 

Позив за подношење понуда и конкурсне документације за предметну јавну набавку 
је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.gcsu.co.rs. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 03/17/ЈНМВ су добра – Набавка материјала и услуга за 
поправку рачунара и рачунарске опреме, по партијама 
 

4. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, дипл. правник, председник комисије за јавне набавке, 
024 644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
  мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-mail адреса 
milan@gcsu.rs 
 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја Маршала 
Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је: 20.02.2017. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније 20.02.2017. до 12,00 часова. 

         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку 
добара- Набавка материјала и услуга за поправку рачунара и рачунарске опреме по 
партијама, број 03/17/ЈНМВ -НЕ ОТВАРАЈ„. 
 
6.Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 20.02.2017. године  у 12,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 
Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 
понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају 
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда издато и потписано од 
стране  овлашћеног лица понуђача. 

 
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
  Одлуку о додели  уговора, наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања 
понуда 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 

Партија 1. 
 

Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и 
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе 
понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
-да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/15,68/15), на основу позива за достављање 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
08.02.2017. године за набавку добара: - Набавка материјала и услуга за поправку рачунара 
и рачунарске опреме, по партијама у поступку јавне набавке мале вредности 03/17/ЈНМВ, 
Партија 1 – Набавка материјала за апарате за штампање и копирање са услугама 
сервисирања 
 (редни број из плана набавки: 1.1.19); 
 
 
 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 



    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
понуђача за добра која су предмет уговора. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара- Набавка материјала за апарате за штампање 
и копирање са услугама сервисирања, одређене у спецификацији понуде продавца са 
ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара  са пратећим услугама из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у 
укупном износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
      Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. Годину 
(Финансијским планом за 2017. Годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. 
Години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. 
Годину. 

  За део реализације уговора који се одоси на 2018. Годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 
2018. Годину (Финансијским планом за 2018. Годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог 
уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
Члан 4. 

 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће бити приложен извештај о 
извршеној испоруци добара и извршеној услузи поправки. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
 

 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке врши се у 
периоду од годину дана од дана закључења уговора, а максимално до уговорених 
количина односно вредности уговора у складу са понудом. 

Продавац је дужан да се одазове на позив купца у случају пријаве квара у року од 
______ часа од упућеног позива тј. налога купца. 

Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4 сата од када је пријављен квар, 
изузетно у случају компликованог квара када је продавац дужан да у писаном облику о 
томе обавести купца уз навођење разлога због којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
   Услуга сервисирања врши се у договору и под Надзором купца. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај у коме ће 
навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције као и његову вредност, 



која пратећа услуга поправке је извршена, и колики је укупан износ материјала и услуге коју 
купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства надокнади од 
осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе све потребне податке, у 
договору са купцем, а који су неопходни да би купац могао да изврши наплату путем 
осигурања.    

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се на 
адресама купца: 

1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица (објекат 
домског смештаја) 

2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
10. Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
11. Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
12. Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
13. Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
14. Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
15. Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 

 
Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих услуга 
поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора ___________________ године 
до _____________________ године,а на основу захтева купца,  

 
 
 
 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене материјала (уколико продавац није произвођач материјала) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене материјала важеће на дан 
подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене 
материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе 
купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком материјала за које захтева 
промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник материјала (потписан и 
оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да 
достави и улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и 
на дан подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца 
да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 



 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге поправки у 
року не краћем од 12 месеци, рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи поправки. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправки) које су предмет уговора 
угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за исте обезбеди произвођачку 
гаранцију. Уколико продавац није у могућности да на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају дужан је да за наведена добра да 
гаранцију у дужини од ________ месеци, рачунајући од дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са упутством за 
руковање 
 Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију је испоруку 
продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација одређених 
у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да испорука 
неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених недостатака у 
квалитету и обиму добара, о констатованом стању сачињава записник о рекламацији који 
потписују овлашћено лице Продавца и представник Купца. 
      У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана 
сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или 
замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац има право 
на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним странама 
у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је овлашћен да у року 
од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке затражи од продавца да испоручи сва 
добра у складу са захтевима техничке спецификације,, у супротном Купац задржава право 
на раскид уговора и накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати карактеристикама  
које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација 
одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и квалитетно у 
уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за сваку нанету штету услед 
својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је дужан у 
писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана извршења сваке 
сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене недостатке отклонити у року од 3 
дана од дана извршене рекламације од стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, 
наручилац има право на раскид уговора као и право да све недостатке отклони путем 
трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 



                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  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. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   

.  
Члан 10. 

 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним путем у 
случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када продавац 
прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја 
која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан закључења 
уговора. 
 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац задржава два а 
продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
  
 
            Продавац                                                                  Купац 

 
  __________________________                              _________________________ 
    
 
 
 

            
 

 

 
 
 
 
 
 



 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 

Партија 2. 
 

Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и 
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе 
понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
-да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/15,68/15), на основу позива за достављање 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
08.02.2017. године за набавку добара: - Набавка материјала и услуга за поправку рачунара 
и рачунарске опреме, по партијама у поступку јавне набавке мале вредности 03/17/ЈНМВ, 
Партија 2 – Набавка материјала за рачунаре и рачунарску опрему са услугама поправки и 
сервиса  
(редни број из плана набавки: 1.1.19); 
 
 
 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 



    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
понуђача за добра која су предмет уговора. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара- – Набавка материјала за рачунаре и 
рачунарску опрему са услугама поправки и сервиса одређене у спецификацији понуде 
продавца са ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара  са пратећим услугама из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у 
укупном износу од__________________динара, односно______________динара уколико 
продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
  Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017 
Годину (Финансијским планом за 2017. Годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2017. Години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. 
Годину. 

  За део реализације уговора који се одоси на 2018. Годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 
2018. Годину (Финансијским планом за 2018. Годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог 
уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
Члан 4. 

 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће бити приложен извештај о 
извршеној испоруци добара и извршеној услузи поправки. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
 

 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке врши се у 
периоду од годину дана од дана закључења уговора, а максимално до уговорених 
количина односно вредности уговора у складу са понудом. 

Продавац је дужан да се одазове на позив купца у случају пријаве квара у року од 
______ часа од упућеног позива тј. налога купца. 

Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4 сата од када је пријављен квар, 
изузетно у случају компликованог квара када је продавац дужан да у писаном облику о 
томе обавести купца уз навођење разлога због којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
   Услуга сервисирања врши се у договору и под Надзором купца. 



Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај у коме ће 
навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је извршена, и колики је укупан износ материјала и услуге коју 
купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства надокнади од 
осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе све потребне податке, у 
договору са купцем, а који су неопходни да би купац могао да изврши наплату путем 
осигурања.    

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се на 
адресама купца: 

16. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица (објекат 
домског смештаја) 

17. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
18. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
19. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
20. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
21. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
22. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
23. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
24. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
25. Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
26. Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
27. Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
28. Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
29. Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
30. Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 

 
Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих услуга 
поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора ___________________ године 
до _____________________ године,а на основу захтева купца . 

 
Члан 7. 

 
           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене материјала (уколико продавац није произвођач материјала) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене материјала важеће на дан 
подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене 
материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе 
купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком материјала за које захтева 
промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник материјала (потписан и 
оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да 
достави и улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и 
на дан подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца 
да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 



Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге поправки у 
року не краћем од 12 месеци, рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи сервиса. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправки) које су предмет уговора 
угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико продавац није у могућности да на материјал (резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том случају дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини 
од ________ месеци, рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци 
добара и извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са упутством за 
руковање 
 Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију је испоруку 
продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација одређених 
у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да испорука 
неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених недостатака у 
квалитету и обиму добара, о констатованом стању сачињава записник о рекламацији који 
потписују овлашћено лице Продавца и представник Купца. 
      У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана 
сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или 
замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац има право 
на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним странама 
у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је овлашћен да у року 
од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке затражи од продавца да испоручи сва 
добра у складу са захтевима техничке спецификације,, у супротном Купац задржава право 
на раскид уговора и накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати карактеристикама  
које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација 
одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и квалитетно у 
уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за сваку нанету штету услед 
својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је дужан у 
писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана извршења сваке 
сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене недостатке отклонити у року од 3 
дана од дана извршене рекламације од стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, 
наручилац има право на раскид уговора као и право да све недостатке отклони путем 
трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 



                                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  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. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   

 
Члан 10. 

 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним путем у 
случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када продавац 
прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја 
која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан закључења 
уговора. 
 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац задржава два а 
продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
  
 
 
            Продавац                                                                  Купац 

 
  __________________________                              _________________________ 
    
 
 
 

            


