Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта
Улица: Душана Вишића бр. 28
Број набавке: 27/21
Број: 404-17-3/2021
Дaтум: 29.03.2021. године
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
91/2019) и члана 46. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у
Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020, 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:
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава".
Врста наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
Процењена вредност:
/ динара без ПДВ-а.
Врста предмета:
Добра.
Главна CPV ознака:
30200000 – Рачунарска опрема и материјал.
Додатна ЦПВ ознака: /
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 понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико ни након примене горе
наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора,
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наручилац ће Уговор доделити понуђачу 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 испоруке добара. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству представника 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 08.04.2021.
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 (добра) бр. 27/21
– Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" –
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 08.04.2021. године у 12:30 часова, у пословним
просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28.
Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања
понуда.
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Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа:
- Образац понуде (попуњен и потписан)
- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан)
- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
(потписана)
- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан)
- Tехничку спецификацију произвођача за понуђену опрему. Техничка документација
може бити достављена на српском или енглеском језику и мора недвосмислено
показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким захтевима.
Контакт:
Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења
или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је
javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку:
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава".
Напомена:
Употреба печата није обавезна.
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
Техничке карактеристике
Редни
број

Назив добра

Количина

Јед. мере

1

2

3

I Набавка технике за просторно опремање
учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава"
Интерактивни сет:
Интерактивна
табла 88“ + зидни
1.
носач + УСБ кабл
ком.
1
+ пројектор +
носач пројектора
+ ВГА кабл

2.

Лаптоп, 15.6/i31005G1/4GB/1TB/
DVDRW Black
5Y5B

ком.

1

II Набавка технике за просторно опремање учионице у
Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић"
Костојевићи)
Интерактивни сет:
Интерактивна
табла 88“ + зидни
1.
носач + УСБ кабл
ком.
1
+ пројектор +
носач пројектора
+ ВГА кабл
2.

Ласерски
штампач

ком.

1
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Квалитет:
Понуђач је дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и функционалне
карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке спецификације
конкурсне документације.
Предметна добра морају бити нова и оригинална.
Предметна добра морају бити упакована, од стране испоручиоца, у амбалажи и на начин
који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или
потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Опис
Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној
документацији.
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.
Понуда мора да обухвата све артикле из Спецификације добара.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од 3 дана од дана пријема
добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију
одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од 3 дана о свом трошку преузме добро,
изврши сервисирање у року не дужем од 45 календарских дана и о свом трошку испоручи
сервисирана или нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.
Уколико дође до сервисирања, у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је
уређај сервисиран од стране овлашћеног сервиса.
Место, рок испоруке и начин плаћања:
Место испоруке добaра је: Учионица у Загла вку (издвоје но оде љење ОШ
"Д ушан Јерковић" Костоје вићи) и учионица за целодне вну нас таву у ОШ
"Свети Сава ".
Рок испоруке опреме не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана
обостраног потписивања Уговора и достављања менице за добро извршење посла.
Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од не дуже од 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема фактуре.
Рок за испоруку опреме - добара се продужава на захтев Испоручиоца. Захтев за
продужење рока за испоруку рачунарске опреме, Испоручилац писмено подноси
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Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања околности које утичу на уговорени рок, а
најкасније 2 дана пре истека коначног рока за испоруку рачунарске опреме, а уз изричиту
сагласност наручиоца.
Гаранција:
Понуђач је дужан да за понуђена добра да произвођачку гаранцију, као и да достави
неопходну техничку документацију.
Гарантни рок за испоручена добра: по спецификацији произвођача, односно не може
бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте добара.
Понуђена добра морају имати гаранцију на уређај и делове, која обухвата долазак на
локацију корисника по уређај, бесплатан рад и делове у дужини трајања гаранције.
Уколико дође до сервисирања у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је
уређај сервисиран од стране овлашћеног сервиса.
Гаранција на све понуђене уређаје обухвата долазак на локацију корисника по уређај,
бесплатан рад и делове у дужини трајања гаранције.
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА
1. Основи за искључење
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за
једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном
пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом
Услов
утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и
даље примењује.
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
Доказ
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.2. Порези и доприноси
Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза.
Услов
Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса
за обавезно социјално осигурање.
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
Доказ
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права
Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у
области заштите животне средине.
Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у
Услов
области социјалног права.
Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у
области радног права.
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
Доказ
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.4 Сукоб интереса
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог
Услов
учествовања у поступку јавне набавке.
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
Доказ
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.5. Непримерен утицај на поступак
Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши
непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до
поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
Услов
јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на
одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног
субјекта или доделе уговора.
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
Доказ
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2021. године;
Назив привредног субјекта:_____________________________________________________;
Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________;
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________;
Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________;
Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________;
ПОНУДА ЗА:
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава"
Понуду подносимо:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде
Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив члана групе понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Понуда се састоји из следећег:
1. Табеларан приказ понуде.
Врста добара
1
Набавка технике за
просторно опремање
учионице у Заглавку
(издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић"
Костојевићи) и учионица за
целодневну наставу у ОШ
"Свети Сава"

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 испоручена добра; Авансно плаћање није дозвољено;
5. Рок испоруке: _____ календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора. (не
дуже од 10 (десет) календарских дана).
6. Привредни субјект је у систему Пдв-а:
1. Да 2. Не (заокружити одговарајући
одговор):
Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис одговорног лица/
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење
ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица
за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава",
број набавке 27/21

Редни
број

1.

2.

1.

2.

Назив добра

Количина

Јед. мере

Јед. цена
без ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6=3х4

7=3х5

I Набавка технике за просторно опремање
учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава"
Интерактивни сет:
Интерактивна
табла 88“ + зидни
носач + УСБ кабл
ком.
1
+ пројектор +
носач пројектора
+ ВГА кабл
Лаптоп, 15.6/i31005G1/4GB/1TB/
DVDRW Black
5Y5B

ком.

1

II Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку
(издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи)
Интерактивни сет:
Интерактивна
табла 88“ + зидни
носач + УСБ кабл
ком.
1
+ пројектор +
носач пројектора
+ ВГА кабл
Ласерски
штампач

ком.

1
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________
ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________
Упутство: Привредни субјект је обавезан да у обрасцу структуре цене прецизно наведе:
- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом;
- укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по
јединици мере без ПДВ-а;
- укупан износ са ПДВ-ом који се добија множењем количине са ценом по
јединици мере са ПДВ-ом;
- укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- посебно исказан износ ПДВ-а;
- укупан износ са ПДВ-ом.
Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис одговорног лица/
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ИЗЈАВА
О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА
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
који се Закон не примењује број 27/21 – Набавка технике за просторно опремање учионице
у Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за
целодневну наставу у ОШ "Свети Сава", испуњава критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис одговорног лица/
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
1. Општинска управа општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ
101960656, матични број 07355866, жиро рачун 840-42640-54 (у даљем тексту: Наручилац),
коју заступа в.д. начелник Александра Ковачки и
2. ___________________________________________, Ул. ____________________________
бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун број
_______________________ код банке ______________________ (у даљем тексту:
Добављач), које заступа директор/предузетник ___________________________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр.
____________ од __________2021. године, изабрао Добављача као најповољнијег понуђача
за набавку и испоруку добара по спроведеном поступку набавке на који се Закон не
примењује број 27/21.
Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја добара – Набавка технике за просторно опремање
учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица
за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава", по спецификацији усвојене понуде Добављача
бр. __________ од ________2021. године, која чини саставни део Уговора.
Члан 3.
Вредност добара је _______________________ динара без обрачунатог ПДВ–а,
износ обрачунатог ПДВ–а је ____________________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи _____________________ динара са ПДВ-ом.
Вредност из става 1. овог члана утврђена је на основу количина и јединичних цена из
усвојене понуде.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве до
коначног извршења уговорене обавезе.
Члан 4.
Плаћање ће се извршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног
рачуна и потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему
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испоручених добара или отпремнице, од стране представника Наручиоца и Добављача на
текући рачун Добављача бр. ______________________________, који се води код
_____________________ банке у ______________.
Члан 5.
Добављач се обавезује да добра која су предмет уговора, испоручи у уговореном
квалитету, у свему у складу са достављеном Понудом, о свом трошку, у року од ________
календарских дана од дана потписивања уговора, на адресу Општинске управе општине
Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач подноси Наручиоцу. Уговорени
рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о
томе постигну писани споразум.
Испоручена добра морају бити нова, некоришћена, без икаквих оштећења или
производних недостатака.
Члан 6.
Лице за квалитативни и квантитативни пријем добара именовано од стране
Наручиоца, извршиће преглед испоручених добара о чему ће бити сачињен Записник о
квалитативном и квантитативном пријему добара, а који ће бити потписан од стране
именованог лица и Добављача.
Записником о квалитативном и квантитативном пријему испоручених добара
потврђује се пријем испоручених добара у уговореном броју и уговореном квалитету.
У записнику се мора констатовати да су испоручена добра у погледу количине и
квалитета у свему у складу са Уговором и понудом Добављача.
У случају да именовано лице утврди да постоје недостаци испоручених добара у
погледу броја испоручених добара, оштећења, квалитета и друго, оно не сачињава
записник о квалитативном и квантитативном пријему, већ сачињава и потписује
рекламациони записник у коме наводи у чему испорука није у складу са уговореном.
Добављач је у обавези да недостатке наведене у рекламационом записнику отклони
најкасније у року од 10 дана, односно Добављач ће бити дужан да о свом трошку у
наведеном року достави добра уговореног квалитета.
По отклањању недостатака
квантитативном пријему.

сачиниће

се

Записник

о

квалитативном

и
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За све уочене недостатке – скривене мане, а који нису били видљиви у моменту
пријема добара већ су се испољили током употребе Наручилац ће Добављачу доставити
рекламацију са рекламационим записником.
Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана пријема рекламације отклони
недостатке или рекламирана добра замени новим добрима која су у складу са уговореним
квалитетом и карактеристикама.
Члан 7.
Добављач је дужан да приликом испоруке добара достави гарантне листове.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, а
најкасније у року од 10 дана по пријему писаног позива, отклони о свом трошку све
недостатке који се односе на уговорени квалитет испоручених добара, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не
сноси одговорност.
Члан 8.
Добављач се обавезује да приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од
три дана од дана потисивања Уговора, Наручиоцу достави:
1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је:
-потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника
оверена службеним печатом на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр.
104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ
бр. 01/03 Уст. повеља),
-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(„Сл. Гласник РС“ број 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној
банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје
меница и менично овлашћење.
2. Менично писмо – овлашћење којим Добављач овлашћује Наручиоца да може
наплатити меницу на први позив, безусловно, неопозиво, вансудски и без трошкова, на
износ од _______________ динара (10% од вредности Уговора без ПДВ), са роком важења
30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока трајања Уговора, с тим да евентуални
продужетак рока трајања Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења,
3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Добављача;
4. оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима Добављача код пословне банке,
5. Фотокопију ОП обрасца,
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6. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).
Меница може бити наплаћена у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Члан 9.
У случају да Добављач не испоручи добра уговореног квалитета и у уговореном року
дужан је да Наручиоцу надокнади насталу штету и за сваки дан закашњења плати 2 ‰ (два
промила), а највише до 5% од вредности уговореног посла.
Члан 10.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана
од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
Члан 11.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог
Уговора решаваће Привредни суд у Ужицу.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од тога по 2 (два) за сваку
уговорну страну.
Наручилац:
М.П.

________________________
в. д. начелника Општинске
управе општине Бајина
Башта

Добављач:
М.П. ________________________
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ПРИЛОГ 1
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018) и тачке
1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета
ДУЖНИК: ………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Добављача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Добављача): .................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Добављача): .................................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Добављача): .......................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА
КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
Корисник (Поверилац): Општинска управа општине Бајина Башта, са седиштем у општини
Бајина Башта, матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, текући рачун 205-840-42640-54
код Управе за трезор.
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива,
без права протеста и наплатива на први позив, серијски број _______________________
(уписати серијски број), као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних
обавеза и овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, са седиштем у општини
Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа
од ________ (словима: _________________________________________________________)
динара, (у износу од 10% вредности Уговора без ПДВ), по Уговору о испоруци добра Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава",
број _____________________ од ____________________ године (заведен код Корисника Повериоца) и број ______________________ од ____________________ године (заведен
код Дужника), уколико ______________________________________ (назив Дужника), као
Дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или
неквалитетно.
Издата бланко сопствена меница серијски број ________________________ (уписати
серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним Уговором број
_________________________ од ________________________ године (заведен код
Корисника-Повериоца) и број ___________________ од __________________ године
(заведен код Дужника), тј. најкасније 30 дана након истека рока трајања Уговора, с тим да
евентуални продужетак рока трајања Уговора има за последицу и продужење рока важења
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менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок трајања
Уговора.
Овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, са седиштем у општини Бајина
Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих
хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег
рачуна Дужника, а у корист текућег рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до:
промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање новчаним средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум:

Понуђач:

________________________

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Прилог:
 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење
уговорних обавеза,
 овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашћење не потписује законски заступник Испоручиоца;
 оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима Испоручиоца код пословне банке,
 доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља уз Уговор;
Напомена:
- Основ издавања менице: испуњење уговорних обавеза
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