
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-222/15-02 

Датум: 10.12.2015. 

Чајетина 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације, у поступку ЈНМВ 22/15 Набавка 

минибуса 

 

Мења се конкурсна документација на страни 26 Образац број 4 – уместо 

ЈНМВ-д 13/14 – набавка путничких аутомобила, након измена је ЈНМВ 22/15 

Набавка минибуса. Мења се и модел уговора, члан 1-  мења се рок испоруке 

добара, уместо 5 дана након измена је 40 дана од дана потписивања уговора. 

 

У наставку је измењен образац број 4 и измењен модел уговора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. 

      

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН 

 

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, 

ЈНМВ-д 22/15 – набавка минибуса _______________________ (назив 

понуђача) под пуном материјалном и  кривичном  одговорношћу 

изјављујемо, да испуњавамо услове за учешће у поступку јавне набавке 

предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже 

неопходним финансијским, пословним, техничким капацитетом за испоруку 

добара које су предмет ове набавке.  

 

 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Поред потписане изјаве, Понуђач доставља доказе  да поседује 

продајни и овлашћени сервис, што доказује  потврдом увозника или 

произвођача. 

 

 

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-222/15-02 

Датум:________ 

Ч а ј е т и н а 

 

                                                      У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

                   о купопродаји минибуса 

                               у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 22/15 

 

Наручилац:        1.       Општина Чајетина, општинска управа  

                                       ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

                                       Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 

                                       коју заступа начелник Вељко Радуловић 

         

                           2.       _____________________( у даљем тексту испоручилац) 

 

                       ул._____________________________________, 

                  Мат. број_____________, ПИБ___________, 

                   које заступа директор___________________ 

 

и                               ____________________ (Подизвођач- ако постоји )  

ул._____________________, 

            Мат. број_________, ПИБ__________, 

               које заступа директор_______________ 

 

  

 

Члан 1. 

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 

22/15 Набавка минибуса, Понуђач 

_______________________________________________, као изабрани 

најповољнији понуђач се обавезује  да  Наручиоцу  испоручи минибус 

марке_____________________________ у року од 40 ( четрдесет ) дана од 

дана потписивања уговора, и према условима који су одређени конкурсном 

документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од 

_____.2015. године, заведеној код Наручиоца подбројем ______ од _____ 

.2015. године, а која је саставни део овог уговора. 



 

Члан 2. 

 

 Вредност предметног возила исказана је у обрасцу понуде у делу 

Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Цена возила 

је:___________________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом 

износи:___________________________ динара. 

 

 

 

                                                            Члан 3. 

 

       Наручилац се обавезује да плати 80% вредности уговореног износа   

авансно,на основу предрачуна који ће понуђач доставити на писарницу 

наручиоца одмах по закључењу уговора, а 20 % вредности након предаје 

возила  у року од 45 дана по пријему коначног рачуна на писраницу 

наручиоца. 

 

                                                 Члан 4.  

 

Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора  достави меницу за 

повраћај авансног плаћања -  у износу аванса, која треба да садржи клаузулу 

„без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“, као и захтев за регистрацију 

менице, менично овлашћење и картон депонованих потписа код банке. 

 

 Члан 5. 

 

 Возило које је предмет  Наручилац, ће преузети и седишту понуђач у року 

од 40 дана од потписивања Уговора. Понуђач се обавезује да са предајом 

предметног возила  Наручиоцу преда кључеве од предметног возила, 

резервне кључеве и сву документацију која је неопходна за регистрацију 

предметног возила 

   Члан 6. 

 

У случају да понуђач не омогући преузимање предметног возила у року из 

претходног члана уговора,наручилац може раскинут уговор и активирати 

средство обезбеђења из члана 4 овог уоговора. 

 

   Члан 7. 

 

Понуђач има право да тражи продужење уговорног рока за предају 

предметног возила у случају наступања околности које се нису могле 

предвидети, избећи или отклонити као и из разлога на страни Наручиоца, а 

који се састоје у неизвршењу или неблаговременом извршењу својих 

уговорних обавеза.  

 

                                                                                                                     

 



Члан 8. 

 

Понуђач се обавезује да ће испоручено предметно возило бити у 

складу са Уговором, важећим прописима, техничким нормативима и 

стандардима и нормама квалитета за дату врсту добара.  

Члан 9. 

 

Наручилац се обавезује да ће предузети све потребне радње како би 

предаја била могућа и да ће преузети предметно возило у седишту понуђача,  

а предаја возила ће бити констатована састављањем записника који 

потписују представници уговорних страна. 

Члан 10. 

 

Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана преузимања 

прегледати испоручено предметно возило и у случају да има примедбе у 

истом року односно без одлагања обавестити Понуђача о истим.  

 Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана откривања 

недостатка који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом 

преузимања ствари (скривени недостатак) обавестити Понуђача о скривеном 

недостатку и примедбама на исти.  

 Сматра се да је Наручилац преузео испоручено предметно возило ако 

у уговореном року не стави примедбу на , односно након отклањања 

недостатака по стављеној примедби. 

                                               Члан 11. 

 

 Понуђач даје гаранцију од најмање 24 месеца за исправно 

функционисање предметног возила. 

         Понуђач даје гаранцију од најмање  8 година на каросерију предметног 

возила . 

Гарантни рокови се рачунају од дана преузимања предметног возила.  

Понуђач се обавезује да са предајом предметног добра преда 

Наручиоцу гарантни лист којим произвођач гарантује исправно 

функционисање предметног добра у току горе наведеног времена.  

Остваривање права по основу гаранције не дира се у правила о 

одговорности Понуђача за недостатке ствари.  

 

                                                               Члан 12.  

 

 У случају Понуђачеве одговорности за материјалне недостатке, 

Наручилац има сва права која су му призната Законом о облигационим 

односима које може користити по свом нахођењу мимо редоследа 

предвиђеног Законом.  

 

                                                                Члан 13. 

  

 Понуђач одговара ако на испорученом предметном возилу постоји 

неко право трећег које искључује, умањује или ограничава Наручиочево 



право, а о чијем постојању Наручилац није обавештен, нити би пристао да 

узме предметно добро оптерећено тим правом.  

 

                                                                Члан 14. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима и законски прописи који се односе на 

предмет овог уговора. 

                                                                 Члан 15. 

 

 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне 

стране ће решавати споразумно. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног 

суда у Ужицу. 

      

 

    Члан 16. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 

свака страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

     ЗА ИСПОРУЧИОЦА , 

 

 

 

____________________ 

 

        За Наручиоца,                                                                                            

Начелник општинске управе 

      Вељко Радуловић 

 

_____________________ 

 


