
 
 
 
 
 
 
 

        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  За набавку  

НАБАВКА УСЛУГЕ TЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ДОЗВОЛУ  

1.Градске саобраћајнице ГСI-3-обилазнице 
2.Реконструкција улице Војводе Павла Цукића у границама постојеће 
регулације, од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 

 
   404-16/19-III-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Општинска управа 
Број: 404-16 /2019-III-01  
Дана: 04.02.2019 године 
Р а ч а 
 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Поштовани, 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  техничке контроле  пројекта за грађевинску 
дозволу  градске саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу 
реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у границама постојеће регулације, од 
улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 
 
Рок достављања понуде је  
 

12.02.2019  година до 12 часова , a 
отварање понуда је у 13 часова  

Начин достављање понуде Понуда се може доставити поштом или 
лично на писарницу Општинске управе 
Општине Рача, и мора стићи до 
последњег дана рока без обзира на начин 
на који је послата, на адресу Карађорђева 
48 34210 Рача 
 

 Обавезни елементи понуде Oбразац понуде, Образац 1,2,3 
Критеријум за доделу Уговора Најнижа понуђена цена 
Напомена Уговор се закључује на период извршења 

услуге 
Особа за контакт  Стевановић Јелена 069/8084019 
 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на 
адресу  општинску управе Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. 
Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека  рока за подношења понуде 
приступи закључењу Уговора. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Рача 
Адреса: Карађорђева 48, 34210 Рача 
Интернет страница: www.raca.rs, 
 
 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет набавке је набавке услуга  техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  
градске саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  
Војводе Павла Цукића у границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до 
моста преко реке Рача 
 
3. Напомена 
Набавка се спроводи ради закључења уговора. 
 
4. Контакт  :  
Лице за контакт: Стевановић Јелена  
Е - mail адреса:  jelena.stevanovic@raca.rs 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет  набавке 
Предмет набавке је набавке услуга  техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  
градске саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  
Војводе Павла Цукића у границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до 
моста преко реке Рача 
71320000 - услуге техничког пројектовања. 
 
Законски основ за израду Техничке контроле је Закон о планирању и изградњи, ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/18), а у свему према члану 129. Закона. 
Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу  градске саобраћајнице ГС I-3 и 
пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у 
границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 
потребно је извршити у складу са Правилнику о садржини, начину и поступку израде 
и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
("Службени гласник РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16). 
Потребно је извршити техничку контролу следећих пројеката: 
1. Пројекат за грађевинску дозволу градске саобраћајнице ГС I-3  

- Главна свеска 
- Грађевински пројекат саобраћајнице 
- Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме пута 
- Пројекат инжењерских објеката и конструкција 



- Пројекта одводњавања 
- Пројекат регулације водотокова 
- Пројекат заштите и измештања угрожених инсталација 

 
2. Пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у 
границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 

-  Главна свеска 
-  Пројекат саобраћајнице 
- Пројекат хидротехничких инсталација 
- Пројекат  електроенергетских инсталација ( јавно осветљење  и измештање  и  

заштита ЕЕО) 
- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 
-  Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

 
 
 
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
Право на учешће у поступку има понуђач: 
  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући 
регистар. 

2. Да он и 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 је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

5. Који има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање 

лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску 
дозволу издаје министраство надлежно за послове грађевине, и то за 
државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне 
прикључке на ове путеве и граничне прелазе, односно за  путне објекте 
(мостове):  

 П131Г2 - за пројекте саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, 
путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе;  



 П131С1 - пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве 
првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и 
граничне прелазе 
 Решење Републичког геодетског завода којим се понуђачу издаје лиценца 

за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских 
радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је 
Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РСˮ, бр. 
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС и 96/15) предвиђена израда главног 
пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког 
планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном 
премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области 
урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-
техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

 
 
Доказивање испуњености обавезних услова: 
  
         У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник Републике Србије 
бр. 124/12) испуњеност обавезних услова (услови под редним бројем 1, 2, 3 и 4 ,) 
утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом 
датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је 
саставни део ове Конкурсне документације (модел изјаве). 
 
 Услов под редним бројем 5 ( важећа дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке ), се доказује достављањем копије важеће 
дозволе за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа 
 
 
    ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 

 Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове: Да 
има запослене / радно ангажоване инжењере са важећом лиценцом Инжењерске коморе 
Србије и то са личним лиценцама 315 или 312 или 318; 313 или 314; 350 или 351; 370; 
372;391  који ће бити одговорни за реализацију уговора из јавне набавке. 
Напомена: једно лице може покривати више тражених лиценци 
Доказивање испуњености додатних услова: 
 
Модел изјаве која је саставни део конкурсне документације 
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IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. 
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 14.02.2019 године и то најкасније до 
12,00 часова. Јавно отварања понуда обавиће се истог дана у 13,00 часова у просторијама 
Општинске управе Општине Рача. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу:  
Општинска управа Општине Рача  ул.Карађорђева 48 , 34210  Рача , са назнаком: ,,Понуда 
за набавку услуге техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  градске 
саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  
Војводе Павла Цукића у границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до 
моста преко реке Рача број 404-5/19-III-01- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена до дана назначеном у позиву за подношења понуда. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
Понуда обавезно мора да садржи: 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац понуде 
 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац број   1,  
 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац број  2,  
 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац број   3,  

 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђена 
цена” 
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ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА  УКОЛИКО СУ ДВЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ   
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену , предност ће имати понуђач који 
понуди краћи рок израде техничке контроле 
 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана доношења Одлуке о додели Уговора. 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр  __________ од ______________ године за  набавку услуге техничке контроле  
пројекта за грађевинску дозволу  градске саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску 
дозволу реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у границама постојеће регулације, 
од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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Укупна цена без ПДВ      

ПДВ      

Укупна цена са ПДВ      

Рок важења понуде износи ____ дана од дана отварања понуда (најмање 60 (шездесет) 
дана).  
Рок израде техничке 
контроле  

  _____ дана, максимално 40  календарских дана 

 Рок плаћања  У року од 45 дана од дана достављања рачуна , а након 
извршене техничке контроле 

Место испоруке Општина Рача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  БРОЈ 1 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач   __________________________________ [навести назив понуђача] у поступку 
набавке услуге техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  градске саобраћајнице 
ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у 
границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача 
потврђује     

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

5) Да испуњава додатне услове тражене конкурсном документацијом 
 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 
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  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БРОЈ 2 
 
 
 

ИЗЈАВA  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  набавке услуге техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  градске 
саобраћајнице ГС I-3 и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  Војводе 
Павла Цукића у границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до моста преко 
реке Рача, ЈН број 404-______/2019-III-01 поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П.          Понуђач: 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧАI 
Општинска управа 
Број: 404-____ /2019-III-01  
Дана: __________  године 
Р а ч а 
 

 
  ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Вршење техничке контроле пројекта за грађевинску 
 
 
Уговорне стране: 
 

1. Општина Рача , Рача, улица Карађорђева број 48, матични број: 07113838, ПИБ: 
101228415, коју заступа председник општине Рача Ненад Савковић, у даљем 
тексту: Купац.  

 
2. Привредно друштво/предузетник___________________________________, са 

седиштем у _____________________, ул. ____________________бр. _______, ПИБ 
_______________, матични број ________________________, рачун бр. 
_______________,отворе код пословне банке __________________________, које 
заступа директор_______________________________________, у даљем тексту 

 
 

Основ уговора: спроведен поступак  набавке услуга на које се закон не примењује 
број: 404-5/2019-III-01  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... Понуда изабраног 
понуђача бр. ______ од..............................., заведена код Наручиоца под бројем 
___________, од дана _____________ ( даље: Понуда Добављача ) 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

             Предмет уговора је услуга Вршење техничке контроле пројекта за грађевинску 
дозволу техничке контроле  пројекта за грађевинску дозволу  градске саобраћајнице ГС I-3 
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и пројекта за грађевинску дозволу реконструкција улице  Војводе Павла Цукића у 
границама постојеће регулације, од улице Краља Петра I до моста преко реке Рача.   
Добављач  се обавезује да услуге из претходног става овог члана, изврши у складу са 
пројектним задатком, у свему према Понуди број___________, од _________2019. године, 
која је код Наручиоца заведена под бројем______________, од _____________2019. године. 
 
  
ВРЕДНОСТ УСЛУГА  
 

Члан 2. 
 

          Уговорне стране утвђују да цена за извршење услуге из члана 1. уговора износи: 
Укупна цена без ПДВ-а __________ динара, ПДВ:_________ Укупна цена са ПДВ-ом 
______________________ динара. 
 
 
 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 

Члан 3. 
 

       Извршилац ће за извршене услуге из члана 1 овог уговора испоставити рачун. Исплата 
уговорене цене се врши у року од максимално 45 дана по завршетку и предаји извештаја о 
извшеној контроли пројекта на рачун Извршиоца (Добављач).  
Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извршиоца ____________________ 
___________________рачун бр. __________________________________отворен код 
пословне банке________________________________________________. Уговорена цена је 
фиксна.  
 
Уговорена цена је фиксна. 
 
 
 
РОК  

Члан 4. 
 

         Рок за извршење услуга почиње да тече даном закључења уговора. 
         Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у року од 
_____ (максимално 40) календарских дана.  
             Рок за извршење услуге се може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има 
право да захтева продужење рока за извршење услуге када је због неиспуњења обавеза 
Наручиоца и Конкурсна документација за набавке на коју се закон не примењује број 404-
____/2019-III-01 надлежних институција, односно објективних околности на које се није 
могло утицати, био спречен да изврши услугу у уговореном року.  
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                 Ако се појави оправдана сумња да уговорена услуга неће бити извршена у 
уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне 
мере којим се обезбеђује одговрајуће убрзање извршења услуге. Захтев за продужење рока 
извршења услуге која је предмет овог уговора, у писаној форми, Извршилац подноси 
Наручиоцу, у року од 2 дана, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за извршење 
услуге. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну споразум.  
                  Уколико Наручилац утврди да Добављач  не прати динамику извршења посла, и 
ако након писаног упозорења у року од 5 дана од дана уручења писаног упозорења, не 
констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да 
раскине уговор и изврши наплати менице за добро извршење посла 
 
УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 5. 
Ако Извршилац не изврши услуге у року предвиђеном чланом 4. овог уговора, дужан је да 
плати Нарчиоцу уговорну казну у висини од 0,5%од укупно уговорене вредности за сваки 
дан закашњења, стим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности 
укупно уговорене услуге.  
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 6. 
Добављач  се обавезује да: послове из члана 1. овог уговора изврши у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлукаУС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014,145/2014. и 83/2018), Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Сл.гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017), и другим важећим 
законима, прописима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 
поштовање професионалних правила своје струке; Добављач  услуга је обавезан да у 
складу са правилима струке, детаљно проучи задатак дат у конкурсној документацији 
Наручиоца, на основу чега ће извшити усугу која је премет овог уговора. Добављач  услуга 
је дужан да благовремено затражи од Наручиоца услуге објашњења у вези са недовољно 
јасним детаљима задатка, те да уколико уочи недостатке или сматра да је потребно 
извршити измене задатка ради побољшања или из других разлога у складу са правилима 
струке, дужан је да о томе обавести Наручиоца. Добављач  услуге је дужан да 
благовремено обавештава Наручиоца о динамици вршења услуге која је предмет овог 
уговора. 
 

Члан 7. 
 Добављач  се обавезује да Наручиоцу испоручи коначан извештај о извшеној контроли у 
којем се констатује да на пројекат за грађевинску дозволу нема примедби, односно да су у 
свим деловима пројекта отклоњени уочени недостатци, и доставља га инвеститору, a свему 
према члану 129 Закона о планирању и изградњи. Извештај о извршеној конторли 
потписују вршиоци техничке контроле појединих делова пројекта, као и заступник 
правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетник 
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     Резиме извештаја о техничкој контроли са потврдом о техничкој исправности пројектне 
документације прилаже се у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, као саставни део 
изјаве вршиоца техничке контроле. Вршилац техничке контроле појединог дела пројекта за 
грађевинску дозволу, протврђује исправност тог дела на најмање два примерка, тако што 
се на полеђини насловне стране ставља печат (налепница) која садржи : „Пројекат се 
прихвата“, са наведеним подацима о правном лицу, односно предузетнику које је извшило 
техничку контролу, датум вршења техничке контоле и потписом одговарајућег вршиоца 
техничке контроле, као и заступника правног лица које је вршило техничку конторлу, 
односн предузетниkа, оверен печатом правног лица односно предузетника, кojе је носилац 
техничке контроле. 
 

Члан 8. 
 

Добављач  се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада на изради 
пројекта, учинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који 
су предмет овог уговора, било у целини или у деловима. Сви документи, нацрти и друге 
информације у вези са овим уговором Добављач  ће користити искључиво за извршење 
уговорних обавеза. 
 
          Члан 9.  
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, у случају да  Добављач  не поштује 
одредбе овог уговора. 
 

Члан 10. 
 Састави део уговора је и документација приложена у конкурсној документацији, и то: 
     Понуда број _______________    од_________________ 
 
 
 

Члан 11. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
 

Члан 12. 
Овај уговор је закључен даном потписа обе уговорне стране.  

 
Члан 13. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири ) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 
2 (два) примерка а Добављач 2 (два) примерка. 
 
 
     ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ДОБАВЉАЧА 
                                                                                                  _____________________                                                                                                   
_____________________ 
Ненад Савковић, председник  

 


