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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 12/22 

Број: 404-22-3/2022 

Дaтум: 09.02.2022. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 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: 

Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје делатности. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

263.333,33 динара без Пдв-а. 

 

Врста предмета: 

Добра. 

 

Главна CPV ознака:  

34923000 - Опрема за контролу друмског саобраћаја. 

 

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, 

наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

http://bajinabasta.rs/
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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 14.02.2022. 

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. 12/22 

– Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје 

делатности – 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 14.02.2022. 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.  

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 
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- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Изјава о независној понуди (потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

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: 

Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје делатности. 

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com


 

 

Страна 4 од 17 

 

OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

Преносиви 

рефлектор на 

батерије 

Преносиви LED рефлектор за увиђаје саобраћајних незгода 

следећих карактеристика: 

- Напајање: Пуњива литијумска батерија, са пуњачем 

- Глава са LED лампама ротирајућа за 180⁰ 

- Дужина снопа светлости најмање 500 метара 

- Отпорност на воду и прашину: IP64 

- Додатни ремен за ношење преко рамена  

Курвиметар Циклометар за увиђаје саобраћајних незгода Bosch Professional 

GWM32, или еквивалент следећих карактеристика: 

- Телескопска ручка на извлачење 

- Дијаметар: Ø32 cm 

- Тачност мерења> ±0,1m/100m 

- Са папучицом 

- Преносна торба 

Ласерски 

даљинометар 

Бош 

Ласерски даљиномер за увиђаје саобраћајних незгода Bosch 

GLM 120C, или еквивалент следећих карактеристика: 

- Ласерски даљиномер са мерачем нагиба 

- Мерни опсег: 0,08 – 120 метара 

- Урађен колор дисплеј 2,8'' 

- Уграђена камера 

- Пуњива батерија са пуњачем 

- Заштитна футрола 

Батеријске 

лампе са 

додатком 

Батеријска лампа за саобраћајну полицију NEXTORCH 

myTorch S XL Smart Patrol, или еквивалент следећих 

карактеристика: 

- Јачина светла 860 лумена 

- Водоотпорност IPX7 

- Пуњива батерија са пуњачем 

- USB кабал за повезивање са РС рачунаром 

- Футрола 

- Црвени купасти дифузор који се као наставак ставља на лампу 

„Стоп“ таблице Таблица СТОП ПОЛИЦИЈА 

- Натипс СТОП ПОЛИЦИЈА са једне стране ћирилични, са друге 

стране латинични. 

- Израђена од алуминијума, са пластичним рукохватом и пантљуком 

за око руке. 

- Пречник таблице 12 cm, дужина ручке 24-25 cm. 
 

Рефлектујуће 

купе 
Саобраћајни чуњ са рефлектујућом траком и отежаном базом 

- Висина: 50 cm 

- Тежина: 1,9 kg 

- Димнезије базе: 25x25 cm 

- Дводелни 
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Рефлектујући 

прслуци 
Рефлектујући прслук са натписом „САОБРАЋАЈНА 

ПОЛИЦИЈА“ 

Прслук се израђује од комбинације два материјала, без шавова у 

бочним деловима. Носећи материјал је кепер тканина, док су 

делови прслука у раменом делу и задњем доњем делу прслука 

израђени од мрежице. Мрежица се у раменом делу леђа завршава 

полукружно. Шавови по ободу су опшивени траком од носећег 

материјала. 

Рефлектујуће траке су нашивене по целом обиму у два реда на 

удаљености од 5 cm од доње ивице и на међусобном растојању од 5 

cm.  По једна вертикална трака, са десне и леве стране груди, 

постављена по средини, почиње од горње водоравне кружне траке 

и завршава се на леђном делу у висини доњег дела рамена. 

Вертикална трака са леве стране је нашивена на дужини од око 18 

cm од горње водоравне кружне траке. Након растојања од око 7,5 

cm трака се наставља даље према леђима у дужини од око 33 cm. 

На растојању између ових трака постављен је натпис 

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА у два реда. Слова су урађена у фонту 

Arialblack, 1,5 cm - 1,9 cm висине, израђена од рефлектујуће траке, 

термо фиксирана. Дужина натписа је 11,5-12 cm.  

Натпис САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА налази се са леђне стране, у 

два реда. Натпис САОБРАЋАЈНА је лучно постављен испод 

завршетка вертикалних рефлектујућих трака, Слова су урађена у 

фонту Arial са заобљеним ивицама. Висина слова лучног натписа је 

65mm(±2), а равног 60mm(±2). Слова су израђена од рефлектујућег 

трансфер-филма, термо фиксирана.  

Прслук се закопчава са предње стране, спајањем – везивањем по 

средини горње водоравне рефлектујуће траке. Са десне стране је 

фиксирана гуртна, ширине 2 cm, дужине 17 cm, израђене од носећег 

материјала. На унутрашњој страни гуртне је нашивена чичак трака 

дужине 2,5 cm, а након тога на растојању  од 1 cm влакнаста трака 

дужине 5 cm. Са унутрашње стране прслука влакнаста трака на 

гуртни је дужинe од 7,5 cm. Са леве стране је фиксирана метална 

полуалка, у висини гуртне за везивање. 

Боја основног материјала је флуоросцентно жута. 

Понуђени модел прслука поседује извештај о испитивању од стране 

акредитоване лабораторије у Србији, који потврђује инспуњеност 

стандарда и захтева у погледу боје, површинске масе, сировинског 

састава, прекидне силе, скупљања при прању на 60°C, силе цепања 

и постојаности на зној, прање, отирање и хемијско чишћење. 

Израда у различитим величинама од S до XXXL по захтеву ПС 

Бајина Башта. 
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Изглед предње стране 

 
Изглед задње стране 

 

Пиштаљка за 

саобраћајну 

полицију 

Пиштаљка за саобраћајну полицију 

- Метална пиштаљка. 

- Са траком за ношење око врата или руке. 

 

 

Место испоруке добaра је: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића 

број 28, 31250 Бајина Башта. 

 

Рок испоруке опреме не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

 

Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року до 45 (четрдесетпет) 

календарских дана од дана пријема фактуре. 

 

Гарантни период: Не краћи од гарантног рока који даје проивођач опреме. 
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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 

Услов 

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 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4. Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

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 

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. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2022. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје делатности 

 

 

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 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Опремање јединица 

саобраћајне полиције у циљу 

ефикаснијег обављања своје 

делатности 

  

 

 

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 30 (тридесет) календарских дана). 

6. Гарантни период: Не краћи од гарантног рока који даје проивођач опреме. 

7. 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 
 

Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје 
делатности,  

број набавке 12/22 

 

Ред. 

бр. 

Опис производа 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6=3х4 7=3х5 

1. 
Преносиви рефлектор на 

батерије 
ком. 1   

  

2. Курвиметар ком. 2     

3. Ласерски даљинометар ком. 1     

4. Батеријске лампе са додатком ком. 10     

5. „Стоп“ таблице ком. 10     

6. Рефлектујуће купе ком. 5     

7. Рефлектујући прслуци ком. 2     

8. 
Пиштаљка за саобраћајну 

полицију 
ком. 10   

  

 

     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; 
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                       - 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 12/22 – Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу 

ефикаснијег обављања своје делатности, испуњава критеријуме за квалитативни избор 

привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

  

 

        

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку набавке – Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег 
обављања своје делатности, број набавке 12/22, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног 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 начелник Зорка Радоичић 

  

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 __________2022. године, изабрао Добављача као најповољнијег понуђача 

за набавку и испоруку добара по спроведеном поступку набавке на који се Закон не 

примењује број 12/22. 

  
Члан 2. 

 
         Предмет уговора је купопродаја добара – Опремање јединица саобраћајне полиције у 

циљу ефикаснијег обављања своје делатности, по спецификацији усвојене понуде 

Добављача бр. __________ од ________2022. 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. 

 

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену 

одредаба чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). 
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                                                              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 

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. 

 

 За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не 

сноси одговорност. 

Члан 7. 

 

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 8. 

 

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. 
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                                                                      Члан 9. 

 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
                                                                      Члан 10. 

 

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 11. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од тога по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Општинска управа општине 

Бајина Башта, Зорка 

Радоичић 

  

 

 


