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1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Адреса наручиоца: Поштански фах 159, 34000 Крагујевац – Доња Сабанта – други корисници 

јавних средстава који су укључени у систем консколидованог рачуна трезора 

E-mail: trzk@trzk.co.rs 

Матични број: 17864904 

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац 

Текући рачун: 840-1195664-02 

Шифра делатности: 8422 

ПИБ 108341438 

Регистарски број: Министарство одбране 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015), 

Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне 

набавке мале вредности по партијама - број ЈНМВ 20/19 и позива потенцијалне понуђаче да 

поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке редни број  20/19 је набавка добара - хемикалија: 

 
П1 –Натријум хидроксид -перла SRPS H.B1.032– у количини . од 1500 кг, процењена вредност 

300.000,00 дин. 

П2- Натријум хидроксид листићи SRPS H.B1.030 у количини  од 1000 кг, процењена вредност 

100.000,00 дин. 

које су ближе дефинисане у конкурсној документацији, ОРН:24000000. Право на учешће у 

поступку ове јавне набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015)  и Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (»Сл.гл.РС« бр. 29/13) и услове предвиђене конкурсном 

документацијом. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за достављање понуда је  21.10.2019. године до 12.00 часова 

. 

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 

заводним печатом наручиоца закључно са даном 21.10.2019. године, до  12.00 часова, по 

локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу 

наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са 

назнаком : „ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ   –   НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ПО 

ПАРТИЈАМА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације). 
 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са  21.10.2019. године до 

12,00  часова  по локалном времену. 
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Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Документација се може преузети: 

а) лично ( у просторијама ТРЗК)  

б) на основу писменог захтева за достављање конкурсне документације  достављеног на 

наш фах 034/335-462 или на  e-mail:trzk@trzk.co.rs са назначеном е-маил адресом понуђача 

на коју ће конкурсна документација бити прослеђена и са Портала Јавних набавки и на 

интернет страни Наручиоца,  Конкурсна документација садржи  26  странa. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана   21.10.     

године у  12,15  часова на адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у присуству чланова 

Комисије за предметну јавну набавку. 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања 

понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку отварања 

понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА за све партије 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од најдуже 10 дана од 

дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем. 

 

Лице за контакт у вези конкурсне документације: Аница Цогољевић, 034/305-587 

Лице за контакт у вези техничке спецификације производа: Костић Александра , 034/335-095, 

лок 321 

 

 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

Поступак јавне набавке мале вредности  започет је доношењем Одлуке о покретању поступка 

бр.      од     .           године. 

На ову набавку ће се примењивати: 

 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (»СЛ.ГЛ.РС» БР. 124/2012 И 68/2015) 

 Правилници које је донела Управа за јавне набавке 

 

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да 

попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом. Садржина конкурсне 

документације се не сме мењати и допуњавати мимо наручиоца. 

Прилог П-1 је потребно да се попуни, потпише, печатира и налепи на коверат у коме се 

понуда доставља, у супротном наручилац задржава право да понуду неотворену врати 

понућачу. 
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ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском 

језику. 

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити 

попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у 

запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти налепити попуњен и 

печатиран прилог П1.  

 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

  

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватити најмање 

једну целокупну партију. 

Понуда мора обухватити све ставке партије и у траженим количинама. Понуђач је дужан да у 

понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Додела уговора вршиће се по партијама. 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да 

ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

У наведеном случају, понуђач је у обавези да приликом састављања – подношења понуде 

поступи у складу са чланом 80. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12и 68/2015). 

Понуду може поднети група понуђача. У случају такве понуде, понуђач је у обавези да 

приликом подношења понуде испоштује све одредбе члана 81. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12 и 

68/2015) и приликом подношења понуде поступи у складу са њим. 

 

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђачи могу  у писменом облику да траже додатна објашњења у вези са припремом понуде 

и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три 

дана од пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима 

који су примили конкурсну документацију, и да информацију објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

 

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни завод Крагујевац, поштански фах 159,  са 

напоменом '' Објашњење, редни број ЈНМВ 20/19“ или факсом бр. 034/335-462.  
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ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Цена је непромењена до истека уговорних обавеза и треба да буде изражена у динарима. 

У цену обавезно укључити и тошкове транспорта фцо магацин ТРЗК за производе за које 

се не тражи амбалажа наручиоца - купца. 
Плаћање по фактурама. 

Рок плаћања је најмање 30 дана а не дуже од 45 дана у складу са чланом 4. Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама )“Сл.Гл.РС“ бр.119/12). 

ТРЗК је установа која послује по прописима и Правилницима Министарства Одбране и Војске 

Србије који ограничавају, тј.условљавају авансно плаћање. Понуде са авансним плаћањем неће 

бити узете у разматрање. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко 

лице ако: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  

 

- У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), Наручилац је дужан да 

од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца 

о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015), 

али је дужно да то у понуди наведе.  

 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком (1-4) приликом подношења понуде је 

правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. Ове конкурсне документације, дата 

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77. Став 4. 

ЗЈН (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 68/2015).а за тачку  5 је достављање дозволе надлежног 
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органа за обављање делатности која је предмет набавке-ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописима. 

 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да, ако му наручилац, након 

отварања понуда, упути позив, да у року од 5 (пет) дана од пријема писменог позива 

наручиоца, достави оригинал на увид или оверене копије доказа о испуњености услова из 

члана 44. Закона о јавним набавкама (од тачке 2 до 5), јер  у супротном,  Наручилац задржава 

право да у том случају понуду одбије као неисправну сходно члану 79. Став 3. Закона о јавним 

набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 68/2015). 
 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да 

достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи: 

 

1. Извод из регистра надлежног органа. 

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе. 

 

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

4 Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа 

 

 

 

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице, испуњеност обавезних услова за 

учешће доказује се доказима предвиђеним у члану 22. И 23. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13) 

 

KРИТЕРИЈУМ 

За избор најповољнијег понуђача биће примењен критеријум- „најнижа понуђена цена“ за 

сваку партију . 

Уколико два или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде без 

ПДВ-а, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена и краћи рок испоруке. Уколико два  

или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде без ПДВ-а и 

истим роком испоруке, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок 

испоруке и дужи рок плаћања.  
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НАЧИН ,  МЕСТО  И РОК  ИСПОРУКЕ 
Испорука ће се извршити након потписивања Уговора . 

Испорука се врши франко купац – ТРЗ Крагујевац о трошку продавца. 

У обрасцу понуде понуђач наводи рок испоруке  након закључења Уговора.  

Рок испоруке мора бити прецизно дат у данима и не дужи од 3 дана . 

Наручилац задржава право да понуде са дужим роком испоруке одбије као неодговарајуће 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА 

У делу техничке спецификације су детаљно наведене карактеристике хемикалија које је 

дефинисао наручилац и које понуђач мора понудити. Понуде које не задовољавају захтеве 

наручиоца у погледу техничких карактеристика (стандарда), биће одбијене као неодговарајуће. 

 

КВАЛИТЕТ И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ  

Производи морају бити у траженом стандарду, имати тражени трговачки или технички 

квалитет. Комисија, односно одговорно лице наручиоца - купца из сектора ИПСУбСиОК, врши 

лабораториско испитивање хемикалија, одмах након пријема код купца и издаје записник о 

испитивању најкасније 3 дана од пријема добара. 

У случају одступања од траженог стандарда, сачињава се записник, такође најкасније у року од 

3 дана од пријема, који се доставља КО наручиоца на основу ког се врши рекламација 

продавцу, а који је обавезан да најкасније у року од 7 дана, преузме (без обзира у чијој се 

амбалажи рекламирана добра пакују), замени, и испоручи одговарајућа – уговорена добра, о 

трошку продавца.  

Роба мора бити испоручена у одговарајућој амбалажи, прописно затворена, да је прате 

одговарајући атести произвођача и безбедна за транспорт. 

Квантитативни пријем вршиће руковаоц магацина репроматеријала. Уколико роба буде 

непрописно упакована и стигне просута, изливена или на који други начин оштећена, иста ће 

се одмах вратити продавцу, а исти је дужан да је у року од 7 дана, преузме, замени и о свом трошку 

врати купцу. 
У супротоном, у односу на све напред наведено, сматраће се да уговарач није испунио обавезе 

преузете Уговором. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2) 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је, да на захтев наручиоца,  

достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то: 

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ``без протеста, без 

трошкова``, регистровану код банке  

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица 

понуђача, да се меница у износу од 10% од вредности понуде, односно укупно уговорене 

вредности уговора, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши 

своје уговорне обавезе. 

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број 

текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 

овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача 

идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун 

понуђача, да није старији од 3 месеца од дана достављања Позива – објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу и сајту наручиоца. 

- Потвду о регистрацији менице 
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Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају 

бити идентични. 

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, 

врати инструмент финансијског обезбеђења. 

 

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду укулико поседује доказ из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 

68/2015) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, под 

условима из члана 92. ЗЈН  као и из разлога предвиђених чланом 106. и 107 ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр.124/12 и 68/2015) 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН (''Сл.гласник РС'' 

бр. 124/12 и 68/2015). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  

Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по 

оцени Комисије, друга на ранг листи.   

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака (цене, рока испоруке и 

рока плаћања) није могућа у овој набавци. 

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 

захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а по доношењу Одлуке 

о  избору најповољније понуде захтев може поднети у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

Одлуке о додели Уговора, на начин предвиђен чланом 148 и 149 Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) – Поступак заштите права. 

 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 14. ЗЈН: 1) чува као поверљиве све податке о 

понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у 

понуди;  2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.              

 

 

 

 

                                                                                                                       ОБРАЗАЦ БР.1. 



Page 9 of 26 

 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 

20/19 

Назив понуђача  

Адреса  и седиште 

понуђача 

 

 

ПИБ понуђача  

Број понуде  

 

Датум понуде  

 

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈНМВ 20/19 за  испоруку  хемикалија 

по партијама, понуду дајемо: 

А) Са подизвођачем                            б) Заједничку понуду                                в) Самостално 

 

(заокружити) 

1) За Партију 1 -              

2) За Партију 2 -                                             

3) За обе партије                 

                                  

 

(заокружити) 

В) Понуду дајемо са подизвођачем „____________________ _____“, адреса: 

_______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће 

делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% 

(уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, обавезујемо 

се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити саставни део 

Уговора. 

Г) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 

______2019. Године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на 

извршење  јавне набавке (ЈНМВ 20/19), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о 

јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 124/12 И 68/2015) , потписан од одговорних лица и оверен 

званичним печатом сваког од понуђача. 

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              _________________________ 

    

                                                        Печат понуђача 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

ПАРТИЈА 1 – Натријум хидроксид -перла SRPS H. В1.032 

Ред. 

бр. 
OПИС И НАЗИВ РОБЕ Ј.М. 

 

Кол. 

Цена по јед. 

мере  

без ПДВ-a 

Укупно без ПДВ-а   

1. 
Натријум хидроксид-перла  

SRPS H.В1.032 

kg 

 
1500 

  
 

 

Укупна цена без ПДВ-а:   

ПДВ ---------% 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом је:  

Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке  
------------ дана од дана извршења 

испоруке  

Место испоруке је ФЦО -ТРЗК Да           Не  (заокружити) 

Рок испоруке   
---------- дана од дана обостраног 

потписивања уговора 

Атест приликом сваке испоруке: ДА           НЕ       (заокружити) 

Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања 

понуда ------------ дана од отварања понуде 

 
Понуда важи (не мање  од 30 дана):  _____ (уписати) дана од дана јавног отварања понуда. 

 

 

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

. 

 

Датум: __________                                                                  Потпис и печат овлашћеног лица 

                                                                                                       _________________________ 
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ПАРТИЈА 2 – Натријум хидроксид –листићи  SRPS H. В1.030 

 

Ред. 

бр. 
OПИС И НАЗИВ РОБЕ 

Ј.

М. 

 

Кол. 

Цена по јед. 

мере  

без ПДВ-a 

Укупно без ПДВ-а   

1. 
Натријум хидроксид-листићи  

SRPS H.В1.030 

kg 

 
1.000 

  
 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

  

ПДВ ---------%  
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом је:  

Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке  
------------ дана од дана извршења 

испоруке  

Место испоруке је ФЦО -ТРЗК Да           Не  (заокружити) 

Рок испоруке   
---------- дана од дана обостраног 

потписивања уговора  

Атест приликом сваке испоруке: ДА           НЕ       (заокружити) 

Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда ------------ дана од отварања понуде 

 
Понуда важи (не мање  од 30 дана):  _____ (уписати) дана од дана јавног отварања понуда. 

 

 

 

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

. 

 

Датум: __________                                                                  Потпис и печат овлашћеног лица 

                                                                                                         _________________________ 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) и чланом 19. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо спецификацију трошкова 

припреме понуде и то: израде узорака или модела који су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења: 

 

 

Врста трошка Ј.М. Кол. 

Цена по 

Ј.М без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ 

трошка са 

ПДВ-ом 

Доказ о трошку који 

је приложен уз 

понуду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава уколико је наручилац у конкурсној документацији тражио 

било шта од напред наваденог. Трошкови  прибављања средства обезбеђења  - менице за добро 

извршење посла падају на терет изабраног понуђача приликом потписивања Уговора, уколико 

га на то наручилац позове да исто достави, јер исти не спадају у трошак припреме понуде 

према чалну 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) и члану 19. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13). 

 

 

 

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица 

                                                                                                        ________________________ 
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ БР.2 

 

                                                       4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

        
                                                                                                                                 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

Место: _____________ 

 

Датум: _____________ 

         Понуђач                                                                                                                           

________________ 
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(печат) 

                                                                                                                             ОБРАЗАЦ  БР.3   

        

 

 

5. ОBРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

 КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА 

 

                         У С Л О В ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА УСЛОВ 

(заокружити) 

1.  да ли сте  регистровани код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

2. -да ли сте као да правно лице или ваш законски 

заступник  осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, 

- да ли сте осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре  

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

 

...........................................ДА, за кривично 

дело ________________________________ 

...........................................НЕ 

 

3.  -  да ли сте  измирили доспеле порезе и 

доприносе, 

   -  да ли сте измирили обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, 

све у складу са прописима државе у којој имате 

седиште 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

4. да ли поседујете важећу дозволу за обављање 

делатности која је предмет набавке, издату од 

стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

...........................................ДА, поседујем 

дозволу ________________(навести орган 

који је издао, број и датум издавања) и 

прилажем уз понуду 

..............................................НЕ, није 

предвиђена посебним прописом 

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              _________________________ 

                                                             Печат понуђача 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-3 је правилно попуњена ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА – Образац 4 ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и 

материјалном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 

124/12 и 68/2015) а за тачку 4 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.  
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ БР.4 

 

 

6.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 

68/2015),  и чланом 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29/13), 

дајемо следећу 

 

И З Ј А В У  

 

 

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да 

испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 20/19 утврђене у конкурсној 

документацији и  прописане чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'' 124/12 и 68/2015). 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                    _______________ 

                                                             (печат) 
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                                                                                                                               ОБРАЗАЦ БР.5 

 

7. ОБАРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  и 

чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо 

следећу 

 

 

И З Ј А В У 

За поступак ЈНМВ 20/19 

 

  

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо 

(сам) понуду поднели (о) независно, без договора са другим понуђачем, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                    _______________ 

                                                             (печат) 
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                                                                                                                              ОБРАЗАЦ БР.6 

 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр. 124/12 и 68/2015),  да је смо (сам) као понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем 

гаранцију  понуђача да смо (сам) ималац права интелектуалне својине (за имаоце права). 

 

 

 

 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                    _______________ 

                                                             (печат) 

 

 

 

 

 
СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ, ТЕХНИЧКОМ  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ  И МОДЕЛОМ 

УГОВОРА   САГЛАСНИ СУ , СВАКО У ДОМЕНУ ПОСЛОВА КОЈИ ОБАВЉА : 

Чланови комисије који су за предметну набавку именовани решењем бр.   -2 од   .0  .2019. 

године: 

 

1. Александра Костић , председник  комисије _______________ 

2. Бурмуџија Невенка члан     _________________________ 

3. Цогољевић Аница,   члан  _______________________ 
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ПРИЛОГ П/1 

 

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) (попунити) : 

 

                                                                                                                                                     

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА): 

 

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 

34000, Пошт.Фах 159 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 

 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ  

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА 

ЈНМВ 20/19 

 

ВАШ ИНТЕРНИ BРОЈ ______ 

НАШ БРОЈ ПОНУДЕ КОЈЕ ДАЈЕМО ___________(уписати) 

 

 

 

 

                   

 НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА 
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ПРИЛОГ П/2 

 
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ 

ОБАВЕЗЕ 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе 

(доставља се уз понуду!) 

 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу приликом закључења Уговора, по његовом позиву, 

издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистровану код банке са 

клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписану и оверену у складу са картоном депонованих 

потписа) као гаранцију: 

В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

(једна меница) 

 

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци 

_______________________(навести име банке) код које се води наш рачун (рачун извршиоца) 

________________________( навести број текућег рачуна),на наплату, ради испуњења наших 

Уговорних  обавеза. 

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и: 

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим потписима  

власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке са датумом 

овере - овера банке не старија од  3 месеца од дана достављања – објављивања Позива за подношење 

понуда. 

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  са Пдв-ом од  уговорене вредности уговора 

бр.________од __________године и понуде понуђача бр. ___________од___________2013. године ( 

уписати), без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном 

случају. 

- потврду о регистацији менице 

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се обавезује 

да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном понуђачу. 

 

_________________________         М.П.____________________________ 

(датум)                          (потпис понуђача)    
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МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

(доставља се уз понуду!) 

 

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. 

Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 

43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

(''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04), 

 

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________  

                                                      (навести фирму)                                                                             (место) 

даје 

 

 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко-сопствене менице 

 

Техничком ремонтном завод у Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``бет 

протеста и без трошкова`` регистроване код банке, број ______________________, може предати Банци 

на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди  број _____________ од ________________ године 

(попунити) и Уговора бр._________од___________________године  и то на терет свих рачуна који су 

отворени код Банака:_______________________________________________________________________ 

                 (навести банке и бројеве текућих рачуна) 

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом 

''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% са Пдв-ом од напред наведене понуде и уговора, а у 

случају: 

 - да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору  

Дужник се одриче права: 

а) на повлачење овог овлашћења; 

б) на опозив овог овлашћења; 

в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 

г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (ПРИЛОГ: оверена копија картона 

депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 

ПРИЛОГ: Регистрована бланко попуњена  меница. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод 

Крагујевац, један за __________________________________________________________  

                         
 

У_______________, ___________ године.                М.П. ________________________  

                 (потпис и печат)     
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МОДЕЛ УГОВОРА о јавној набавци 

хемикалија по партијама 

 бр. ________/____ 
закључен  ______________2019. године, између 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Понуђач у Моделу уговора мора да попуни, парафира и овери печатом све стране, задњу 

страну потпише и овери печатом,  чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА  

   МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

„ ТЕХНИЧКИ  РЕМОНТНИ ЗАВОД „НХ-ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ – ЂУРА“ 

КРАГУЈЕВАЦ, кога заступа  директор  П.пуковник сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

- у даљем тексту КУПАЦ, 

адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац 

Матични број 17864904 

Шифра делатности 8422 

Текући рачун 840-1195664-02 

П И Б 108341438 

Телефон/факс   034/335-095, 034/335-462 

 
___________________________________________________ 

 

које заступа: _________________________________ - у даљем тексту ПРОДАВАЦ, 
        

                                  адреса: __________________________________ 

                                  матични број: ____________________________  

                                  шифра делатности: _______________________             

                                  ПИБ: ____________________________________ 

                                  ПДВ: ____________________________________ 

            текући рачун број: ________________________ 

                                  код банке: _______________________________      

                                  телефон: _________________________________             

                                  телефакс: ________________________________ 
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Уговорне стране констатују:  

- Да је КУПАЦ на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015) спровео поступак 

набавке добара – хемикалија по партијама, ЈНМВ 20/19,на основу Позива објављеном на Потралу ЈН 

дана ____________2019. године и упућивањем позива потенцијалним понуђачима,  бр. ______-_____ од 

______________2019. године. 

- Да је ПРОДАВАЦ доставио понуду за партије:________________(попунити) број 

_______________(попунити) године која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама 

(“Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), зактевима к.д. и техничким спецификацијама. 

- Да је КУПАЦ  понуду ПРОДАВЦА бр.________________ (попунити), дату за партију 

___________________ (уписати бројеве партија за коју се конкурише)  изабрао као најповољнију за и 

томе донео Одлуку о додели Уговора инт. бр. _________________.године а иста је саставни део овог 

уговора. 

- Продавац потврђује да је приликом закључења Уговора, да као гаранцију за добро извршење 

уговорних обавеза купцу доставио једну бланко потписану и оверену меницу регистровану код 

банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, 

картон депонованих потписа са потписима на меници, меничном овлашћењу и картону 

депонованих потписа који морају бити идентични а купац задржава право да  активира меницу 

у висини 10% од уговорене вредности у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  

делимично неизвршење уговорних обавеза. 

 

                                                                           ЧЛАН 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1. На основу овог Уговора испоручилац се обавезује да изврши испоруку хемикалија  према 

датом обрасцу понуде и техничкој спецификацији где су наведене врста и количина дате за 

партије ___________________________________, у складу са конкурсном документацијом 

наручиоца и према понуди  испоручиоца број _______ од _______. године (бр. _____од 

________ године) која је саставни део овог уговора, а наручилац се обавезује да за испоруку 

добара плати цену, у складу са одредбама овог Уговора. 

1.2. Испоручилац и наручилац су сагласни да по овом уговору неће бити проширења испоруке 

добара, накнадних и додатних трошкова. 

 

                                                                         ЧЛАН 2. 

ЦЕНА 

2.1 Јединичне цене  за сваку партију дате су у обрасцу понуде  и оне су саставни  део овог 

модела уговора.  

Напомена:  приликом потписивања главног уговора биће исказане јединичне цене и количине у 

складу са обрасцем понуде. 

- Укупна вредност уговора  за партију  1- без пдв-а  износи _______________ динара, 

обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом 

износи _________динара. 

- Укупна вредност уговора  за партију  2-   без пдв-а износи _______________ динара, 

обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом 

износи _________динара. 
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2.2. Укупна вредност уговора дата за партије __________________________( навести партије) 

износи ___________динара без пдв-а, обрачунати пдв износи ___________динара, укупна 

вредност уговора износи _______________динара са пдв-ом. 

. 

2.3. Цена робе према понуди понуђача, у току важења овог Уговора, до коначне испоруке свих 

уговорених количина, за све партије, се неће мењати до извршења уговорних обавеза. 

 

 

ЧЛАН 3. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1.За преузету робу наручилац ће плаћање вршити налогом за пренос, у року од  _______ дана 

од испоруке. 

3.2.У случају да наручилац прекорачи уговорени рок плаћања, дужан је да плати законску 

затезну камату за сваки дан закашњења у исплати потраживања које је запало у доцњу.  

Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате. 

 

ЧЛАН 4. 

 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И АМБАЛАЖА 

4.1.Испорука робе извршиће се у року од ______ дана од склапања уговора. 

4.2.. Датум преузимања робе је дан потписа отпремног документа од стране представника 

купца - возача приликом преузимања, и један примерак се доставља купцу. 

4.3. Након утакања – утовара, продавац је у обавези да, на видном месту, обележи коју врсту 

хемикалије амбалажа садржи, јер у супротном, купац задржава право да необележену робу 

врати – не преузме.  

4.4. Представнику купца, продавац је у обавези за све партије, приликом преузимања робе, 

преда безбедоносни лист.  

4.4. Уз сваку испоруку робе, за робу која је у стандарду и подлеже испитивању (осим робе која 

је техничког или трговачког квалитета), испоручилац доставља атест.  

4.5. За партије чији квалитет дефинише стандард, продавац приликом сваке испоруке доставља 

атест произвођача 

ЧЛАН 5. 

УГОВОРНА КАЗНА 

5.1.У случају да испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, биће дужан да плати 

уговорну казну у износу од 0,2% (посто - процената) за сваки дан закашњења, али тако да 

износ казне не прелази 5% (пет посто) од вредности робе чија је испорука запала у доцњу.      

5.2. Споразум о уговорној казни из предходне тачке губи правно дејство ако је до задоцњења у 

испоруци дошло из узрока за који испоручилац не одговара (ванредне околности које се у 

моменту потписивања Уговора нису ни под којим условима могле предвидети и виша сила: 

земљотрес, поплава и друге природне непогоде које директно утичу на немогућност испуњења 

обавезе у року), о чему је дужан да писано обавестити наручиоца, истог дана када настану. 
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Извршилац обавештава наручиоца о новом року испоруке који не може бити дужи од три дана 

од дана престанка околности за које није одговоран.  

 

ЧЛАН 6. 

 

ОДРЕДБЕ О КВАЛИТЕТУ РОБЕ И КВАЛИТАТИВНО КВАНТИТАТИВНОМ 

ПРИЈЕМУ И  РЕКЛАМАЦИЈИ  

7.1.Испоручилац  у потпуности одговара за квалитет испоручене робе, која мора да испуни све 

услове тражене техничком спецификацијом . 

7.2.Квантитативни пријем врши руковаоц материјала.. 

7.3.Квалитативни пријем предметног добра вршиће лице сектора СКК и ТС у ТРЗК. Уколико 

роба незадовољава квалитативне захтеве, наручилац ће исту вратити испоручиоцу, уз обавезу 

испоручиоца да одмах изврши замену неисправних количина исправним о свом трошку а 

најкасније у року од 5 дана од дана када је роба враћена испоручиоцу. Записник о 

неисправности доставља  лице одговорно за квалитативни пријем  одељењу за комерцијалне 

послове у року од три дана од квантитатвног пријема добара односно пријема робе у магацин 

ТРЗК. Рекламацију робе наручилац ће доставити испоручиоцу најкасније у року од пет дана од 

дана пријема робе.  

7.4  Наручилац робу код које су утврђени недостаци ставља продавцу на располагање, а 

испоручилац је дужан  да исту замени у року од 5 (пет) дана од дана подношења рекламације 

односно пријема записника о неусаглашености. 

7.5.Испоручилац је дужан да приликом испоруке робе о свом трошку обезбеди лице које је 

овлашћено да учествује у поступку примопредаје робе и које је овлашћено за потписивање 

записника. 

7.6 Скривени недостаци који се накнадно уоче,а тичу се квалитета и исправности предметне 

робе , наручилац може рекламирати најкасније у року од 20 (двадест) дана од дана извршеног  

пријема робе. 

7.7.У случају да примљена роба има недостатке, који не утичу на употребу робе па се она може 

користити за сврху за коју је намењена, наручилац може примити робу уз сачињавање 

записника односно одлуке – одобрење за употребу робе. 

 

ЧЛАН 7. 

НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА 

7.1. У случају да Продавац не може да изврши испоруку робе по овом уговору у року дужем од 

30 дана од поручивања, па Купац мора  робу да набавља код другог Продавца по вишим 

ценама, испоручилац је у обавези да надокнади разлику у цени а наручилац има право да му је 

фактурише. 

 

ЧЛАН 8. 

ИЗМЕНЕ И ТАЈНОСТ УГОВОРА  

8.1. Измене битних састојака уговора о јавној хемикалија по партијама, нису дозвољене.            

8.2. Подаци из овог Уговора и његових измена и допуна као и коресподенција која се односи на 

врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се војном тајном у смислу 
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8.3. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност 

података (метална каса, метални ормар и сл). 

8.4.  Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке 

вођене у вези са реализацијом. 

8.5. Са подацима из овог Уговора, који представља војну тајну могу бити упозната искључиво 

лица која непосредно раде на његовој реализацији. 

 

ЧЛАН 9. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И  РОК  ВАЖНОСТИ УГОВОРА  

9.1.Овај Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања од стране уговорача  и имаће 

важност до испуњења уговорних обавеза, а најдуже једну годину. 

 

ЧЛАН 10. 

 

ОТКАЗНИ РОК И РАСКИД УГОВОРА 

10.1.Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац и након 

истека рока за испоруку робе, ни након ургенције за испоруком, испоруку не изврши, односно, 

несаобразну робу не замени одговарајућом уопште или у роковима из Уговора и активира 

средство обезбеђења. 

ЧЛАН 11. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

11.1. Сва спорна питања која се могу појавити током реализације овог Уговора, уговорне 

стране ће првенствено решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити 

споразумно, уговорне стране су се договориле да ће такве спорове решавати Привредни суд у 

Крагујевцу.                                                              

ЧЛАН 12. 

 
 

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА 

12.1. У случају да испоручилац или наручилац у току извршења овог Уговора промене назив 

или настану промене у статусима уговорних страна, наставиће се са извршењем Уговора са 

правним сукцесором уговорних страна. 

     

                                                                         ЧЛАН 13. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

13.1. КУПАЦ и ПРОДАВАЦ се обавезују да ће поштовати све одредбе: Закона о заштити 

животне средине (“Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09), Закона о управљању отпадом 

(„Сл.гл.РС“бр.36/09), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл.РС“ бр. 36/09, Закона о 
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хемикалијама („Сл.гл.РС“ бр. 36/09), и поступати у складу са издатом дозволом добављачу за 

послове које (ако) наведени прописи предвиђају и надлежни органи издају, Закона о јавним 

набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015). 

13.2. Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз обострану сагласност Купца и 

продавца, искључиво у писаном облику, осим у случају једностраног раскида Уговора од 

стране купца. 

13.3. Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања од стране Купца и продавца, са 

роком важења до испуњења уговорних обавеза . 

13.4. Уговор је израђен у 5 (пет)  истоветна примерка од којих су 3 (три) за Купца и  2 (два)  за 

Продавца, а један се доставља Војном Правобранилаштву – Београд. 

 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ:                                                        НАРУЧИЛАЦ:   

ДИРЕКТОР    

                                                                                        ДИРЕКТОР  

                                                                                        п о т п у к о в н и к 

                                                                                        Сц Расим Цириковић, дипл. инж. 

 

 


