Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта
Улица: Душана Вишића бр. 28
Број набавке: 27/20
Број: 404-111-3/2020
Дaтум: 22.12.2020. године
На основу члана 27. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
91/2019), наручилац Општинска управа општине Бајина Башта упућује следећи:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/,
позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са
Позивом за подношење понуда.
Предмет набавке:
Услуге помоћи у кући за старе.
Врста наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
Процењена вредност:
1.750.000,00 динара без ПДВ-а.
Врста предмета:
Услуге.
Главна CPV ознака:
79622000 – Услуге обезбеђења особља за помоћ у домаћинству.
Додатна ЦПВ ознака: /
Место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Територија општине Бајина Башта.
Критеријуми за доделу Уговора:
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене. Уколико две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног привредног субјекта који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након
примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити привредном субјекту који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству представника
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привредних субјеката, и то тако што ће називе привредних субјеката исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Привредни субјект чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Привредним субјектима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Подаци о варијантама:
Варијанте нису дозвољене.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа
општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 28.12.2020.
године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не
доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина
Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у
позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном
субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени,
допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се
припрема и подноси у складу са позивом. Пожељно је да привредни субјект не издваја из
целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења
место.
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 27/20
– Услуге помоћи у кући за старе – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине
Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој страни мора имати заводни
број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта.
На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу
и особу за контакт. Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду
доставити на српском језику.
Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварања понуда одржаће се 28.12.2020. године у 12:30 часова, у пословним
просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28.
Рок за издавање уговора:
Уговор, који ће бити образложен, Наручилац ће издати у оквирном року од 2 дана од дана
доношења одлуке о додели уговора.
Лице за контакт:
Урош Нешковић, ел. пошта: javnenabavkebb@gmail.com.
Напомена:
Употреба печата није обавезна.
Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију лиценце или решења о добијеној
лиценци за пружање услуге “Помоћ у кући“ које издаје Mинистарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о
социјалној заштити (“Службени гласник РС“, бр. 24/2011).
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.;
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Услуге помоћи у кући за старе
ПРОГРАМ УСЛУГЕ
Програм пружаоца услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга намењена,
програмским активностима које се реализују у складу са потребама корисничке групе,
кадровима и другим питањима прописаним интерним актима.
Сам појам “помоћ у кући за старе” подразумева одрасла и стара лица која ради
савладавања свакодневних социјалних животних и здравстевних тешкоћа су у стању
одређене социјалне потребе. Конкретна услуга ће завистити од физичких и психичких
способности корисника, његовог здравственог статуса, степена ометености или
инвалидности, степена породичне подршке, снага и ризика корисника итд.
Корисничка група, односно корисници услуге ПУК за одрасле и старије, биће одабрани на
основу Критеријума за пријем корисника у услугу ПУК за старе по упуту Центра за
социјални рад Бајина Башта. Планирани број укључених корисника у услугу је 29 (уз
могућност повећања или смањења броја корисника у време важења уговора).
Програмске активности се реализују у складу са потребама корисника, а пружање
предметне услуге обухвата подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних
потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Услуга ће се пружати у свим насељеним местима на територији општини Бајина Башта, у
трајању од 5 (пет) месеци од дана потписивања уговора.
Услуга обухвата:
• помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака,
помоћ при храњењу;
• помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при
облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе,
чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће,
одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;
• помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући:
помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних
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контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне
самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл;
• набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране
квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
• санирање и негу мањих повреда;
• контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви,
уношење и избацивање течности и сл.);
Свако ангажовано лице биће у обавези да врши евиденцију свог рада кроз листе и
дневнике рада, као и да исте достави уз захтев за месечну исплату.
Понуђач ће једном месечно извештавати о раду на пружању услуге надлежну службу
општине Бајина Башта, у писменој форми.
Напомена: Изабрани понуђач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата
обавезу да реализује предметну набавку у складу са наведеном Техничком
спецификацијом.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Позив за подношење понуда не садржи техничку документацију и планове.
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ОБРАЗАЦ 1. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2020. године;
Назив привредног субјекта:_____________________________________________________;
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________;
Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________;
Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________;
ПОНУДА ЗА:
Услуге помоћи у кући за старе.
Понуда се састоји из следећег:
1. Табеларан приказ понуде.
Врста услуге
1
Услуге помоћи у кући за
старе

Укупан износ без
ПДВ-а
2

Посебно исказан
ПДВ-20%
3

Укупан износ са
ПДВ-ом
2+3

Словима: ( __________________________________________________________________ )
2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда);
3. Начин плаћања је вирмански;
4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања
фактуре за извршене услуге;
5. Начин плаћања: понуђач је дужан да Наручиоцу доставља месечне извештаје о
пружању услуге у писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и захтеви
за трансфер новчаних средстава до сваког 10. у месецу за претходни месец;
6. Уговор о набавци се закључује на период од 5 (пет) месеци од дана обостраног
потписивања уговора.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 2. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Услуге помоћи у кући за старе, број набавке 27/20

Ред.
број

1.

Број
корисника

Опис услуге

1.
Услуге помоћи у кући за
старе у складу са
програмом услуге која је
саставни део Позива за
подношење понуда

2

Цена услуге по Цена услуге за 29
кориснику за
корисника за
период од месец период од месец
дана без Пдв-а
дана без Пдв-а
4=3х2

3

Укупна цена
услуге за 29
корисника за
период од 5
месеци, без
Пдв-а
5=4х5 месеци

29

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колону 3. уписати цену услуге по кориснику за период од месец дана без Пдв-а;
у колону 4. уписати цену услуге за 29 корисника за период од месец дана без Пдв-а, која
се добија тако што се цена услуге по кориснику за период од месец дана без Пдв-а
(колона 3) помножи са бројем корисника (колона 2);
у колону 5. уписати купну цену услуге за 29 корисника за период од 5 месеци, без Пдв-а
која се добија тако што се цена услуге за 29 корисника за период од месец дана без Пдв-а
(колона 4) помножи са бројем месеци на колико се закључује Уговор, тј. бројем 5.
НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11)
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,
108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018,
4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 i 8/2020 - усклађени дин. изн.).

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 3. - ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да Привредни субјект ___________________________________
(навести назив привредног субјекта), матични број: ________________, пиб:
_______________ у поступку набавке на коју се закон не примењује број 27/20 – Услуге
помоћи у кући за старе, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта
и то:

1. У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку набавке;

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;

3. Да је измирио све своје доспеле обавезе пореза;
4. Да је измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање;
5. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;
6. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;
7. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права;
8. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
9. Да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца,
није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе Уговора.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 4. - ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019),
привредни субјект ____________________________________________________________
(навести назив привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво привредни субјект и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду тих трошкова
у својој понуди.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ
УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРЕ
Закључен у Бајиној Башти између:
1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250
Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа в. д. начелника
Александра Ковачки (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и
2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из
________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога
заступа директор/предузетник _______________________, (у даљем тексту – Понуђач), с
друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем:
-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ–
- да је Наручилац, на основу члана 27. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 91/2019) и на основу позива за набавку услуга – Услуге помоћи у кући за старе,
набавка број 27/20 спровео поступак набавке по одлуци Наручиоца бр. 404-111-2/2020 од
22.12.2020. године;
- да је Понуђач доставио понуду број _____________ од _________, која у потпуности
одговара захтевима Наручиоца из позива за подношење понуда и која чини саставни део
овог уговора;
- да је Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број
____________________ од _______________ изабрао Понуђача, чиме су се стекли
услови за закључење Уговора.
Понуђач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
в) заједнички у групи са:
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
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_________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
Уводне одредбе
Члан 1.
У складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), Општинска
управа општине Бајина Башта, спровела је поступак набавке на коју се Закон не
примењује за услуге - Услуге помоћи у кући за старе.
Одлуком о додели уговора бр. __________________ од __________. 2020. године
додељен је уговор понуђачу _______________________________, бр. понуде
__________________, од ___________. 2020. године.
Наведена понуда Понуђача и образац спецификације услуге и образац структуре
цене саставни су делови овог Уговора.
Предмет уговора
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка услуге помоћи у
кући за старе ближе одређен позивом за подношење понуда и прихваћеном понудом
Понуђача број __________________ од __________ године.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Износ новчаних средстава за финансирање услуге, који ће бити уплаћен Понуђачу
услуге је ___________________ динара без пореза, а у свему према понуди понуђача број
____________________ од _____._____. 2020. године (попуњава понуђач).
Ценом су обухваћени сви трошкови у вези са пружањем услуге помоћ у кући.
Уговор се закључује на период од 5 (пет) месеци од дана уговарања. Утрошком
износа расположивих средстава Наручиоца пре истека рока од пет месеца, овај уговор
престаје да важи.
Цене се исказују без ПДВ-а, сходно члану 25. став 2. тачка 11. Закона о порезу на
додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и
8/2020 - усклађени дин. изн.).
Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2021. буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2021.
години, у складу са чл. 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода
и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,
због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/14 и
18/19).
Члан 4.
Понуђач је дужан да Наручиоцу услуге доставља месечне извештаје о пружању
услуге у писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и захтеви за
трансфер новчаних средстава до сваког 10. у месецу за претходни месец. Наручилац
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услуге Општинска управа општине Бајина Башта се обавезује да Понуђачу по
испостављеним рачунима и уредно поднетим захтевима и извештајима лица задуженог за
мониторинг уплати новчана средства у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана уредно
поднетог захтева.
Понуђач се обавезује да уплаћена средства наменски утроши.
Начин извршења услуга
Члан 5.
Понуђач је дужан да се приликом реализације уговорене услуге, у свему придржава
спецификације услуге из позива за подношење понуда као и одредби позитивних прописа
који регулишу услуге социјалне заштите.
Понуђач је дужан да се приликом реализације уговорене услуге придржава и
одредби свих позитивних прописа који су у вези са пружањем услуге помоћ у кући.
Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних и других послова:
Одржавање личне хигијене, одржавање хигијене простора у коме корисник живи,
набавка намерница и куповина лекова по договору са корисником, припрема хране,
плаћање рачуна (средствима корисника) и друго, здравствено васпитни рад са болесним
лицима, контрола виталних функција, заказивање здравствених прегледа, подизање
резултата као и помоћ приликом одласка и повратка код лекара, контрола важности и
исправности медикамената и праћење правилног коришћења истих, помоћ при коришћењу
других сервисних услуга у зависности од индивидуалних потреба корисника, као и други
послови, зависно од потреба корисника.
Место извршења
Члан 6.
Услуга помоћи у кући пружа се корисницима који живе на територији Општине
Бајине Баште.
Обавезе Понуђача
Члан 7.
Понуђач се обавезује да:
Услугу из члана 2. овог Уговора изврши у свему у складу са сопственом понудом број
__________ од __________ године и позивом за подношење понуда, која чини саставни
део овог Уговора;
За реализацију услуге из члана 2. овог уговора, ангажује најмање 6 геронтодомаћица са
сертификатом о завршеној обуци по акредитованом програму за пружање предметне
услуге, у трајању од највише 8 сати дневно, односно највише 40 сати недељно са
укљученим свим неопходним услугама и трошковима. Помоћ у кући обезбеђује се
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корисницима у трајању од два радна сата дневно, односно 40 сати месечно са
могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника;
Предузме све неопходне радње у циљу регулисања међусобних права, обавеза и
одговорности са Наручиоцем, односно законским заступником Наручиоца;
У свему придржава одредаба Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС",
бр. 87/2018);
Обезбеди најмање једног радно ангажованог стручног радника који ће организовати рад
геронтодомаћица, обављати послове стручног рада са корисником (пријема, процене,
планирања...) и старати се да се уговорена услуга пружа у континуитету и у уговореном
квалитету;
У случају спречености геронтодомаћице да пружи услугу одређеном кориснику, без
одлагања обезбеди другу геронтодомаћицу, водећи рачуна о индивидуалним потребама
корисника;
На захтев Наручиоца, омогући увид у оригиналну документацију и достави писане
информације, обавештења и образложења у вези са реализацијом уговорене услуге;
За пружање предметне услуге преузме целокупну одговорност, укључујући било коју
врсту штете која настане из овог Уговора или уговора које закључи са трећим лицима,
при чему одговорност за рад геронтодомаћица и све остале активности за време
пружања предметне услуге представљају искључиву одговорност Понуђача.
Раскид уговора
Члан 8.
Уговор се може раскинути споразумно, писменим путем, сагласном изјавом воље
обе уговорне стране у случају да не желе остваривање правног дејства због кога су овај
Уговор закључили, док је једнострани раскид могућ у случајевима које предвиђа Закон о
облигационим односима.
Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној
страни, са дејством од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.
Уговарач који је одговоран за раскидање уговора дужан је да другом уговарачу
накнади штету, уколико је иста настала раскидањем уговора.
Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, а висину
штете утврђује комисија састављена од по 2 (два) представника Наручиоца и Понуђача.
Измене уговора
Члан 9.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
сагласност свих потписника уговора.
Остале одредбе
Члан 10.
Саставни део овог Уговора чине:
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- Позив за подношење понуда
- Спецификација услуге
- Прихваћена понуда Понуђача број _________ од __________ . године
Након закључења овог Уговора, уговорне стране могу без спровођења поступка
набавке, закључити анекс уговора ради повећања обима предмета набавке, с тим да
вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора, при чему
вредност измене мора да буде мања од 15.000.000,00 динара.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби
овог Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивно правних прописа.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим Уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог Уговора, уговорне
стране решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, о решавању истог одлучиће
стварно и месно надлежни суд према територији седишта Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор производи правно дејство даном обостраног
потписивања Уговора.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку страну.
Наручилац:
М.П.

________________________
Александра Ковачки, в.д.
начелника

Понуђач:
М.П. ________________________
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