
ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “ 
Сремска Митровица , Стари шор 114 
Број :     61– 1/14 
Датум :  09.01. 2014. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 
ЈН  МВ – Д -17/13 

 
У складу са чланом 63. став 1.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Р.С.“ бр. 
124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је 
извршена Измена Конкурсне документације за јавну набавку добара мале вредности, 
БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА – ЈН МВ – Д- 17/13, коју је 
покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “ из Сремске Митровице дана 31.12.2013 
године, када је и објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 
набавке и Интернет страници Наручиоца као и Измене конкурсне документације које 
су објављене на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца под 
бројем 30 – 1/14 од 08.01.2014. године и 39-1/14 од 08.01.2014. године и то : 
 

1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
     

1.1.  На страни 22 и 23 од 27 конкурсне документације у тачки 2. МОДЕЛА 
УГОВОРА –ТАБЕЛА  стоји : 

 
Ред. 
бр ОПИС  Јединица 

мере 
Јединична  цена 

без    ПДВ - а 
1                          2          3 4               

1.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø16 mm                                                                                                             
 

       t  

2.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  6 mm                                                                                                                                                                                                                            
 

       t  

3.  Арматурна мрежа  -  Ø 6  15/15 mm 
                                                                                                                                                                                                                             

       t  

4.  Челична цев   40x40 x 3 x 6000 mm        t  
5.  Челична цев  Ø 42,4 x 1,8 x 6000 mm 

 
       t  

6.  Челични флах 40 x 3 x 3000 mm        t  

7.  Челични винкл (“ L профил “)  30x30 x 3 x 6000 mm        t  

8.  Челични црни лим  1500 x 3000 x 3 mm        t  

 
 
БРИШУ се све ставке од 1 до 8  у табели          и 
 
ГЛАСИ 
 



Ред. 
бр ОПИС  Јединица 

мере 
Јединична  цена 

без    ПДВ - а 
1                          2          3                   4 

1.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 6 mm                                        кг  
2.  Бетонско гвожђе - глатко  Ø  8 mm                                                                                                                                                                                                    кг  
3.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  8 mm                                                                                                                                                                                                                           кг  
4.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
5.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  10 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  
6.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 12 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
7.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  12 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  
8.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
9.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  16 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  
10.  Арматурна мрежа  -  Ø 6  15/15 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
11.  Челична цев   40 x 40 x 6000 mm        кг  
12.  Челична цев  Ø 42,4 x 6000 mm        кг  
13.  Челични флах 40 x 3 x 3000 mm        кг  
14.  Челични винкл (“ L профил “)  30x30 x 3 x 6000 mm        кг  
15.  Челични црни лим  1500 x 3000 x 3 mm        кг  
16. Челични црни лим  1500 x 3000 x 2 mm        кг  
 

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a    (збир колоне 4) :           

                                                ИЗНОС ПДВ-а   ( _______ %) :  

                                                 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  :         
 
 
 
 
 
Напомена : Уз Измене и Допуне Конкурсне документације Наручиоц у прилогу 
прилаже и измењен и допуњен МОДЕЛ УГОВОРА. 
 
Овај Измењен и Допуњен МОДЕЛ УГОВОРА ,треба да буде  Оверен и Потписан од 
стране Овлашћеног лица као и странице печатиране, доставити уз ПОНУДУ. 
 
 
                                                             КОНКУРСНА КОМИСИЈА за ЈН МВ – Д -17/13             
                                                                                     За Горан Марковић  
                   
                                                                                            По решењу : 
   
                                                                      Број : 4407 – 2/13 од 31.12.2013.   
 
 
 



7.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА 

( ЈН МВ– 17/13 ) 
 

 Закључен ________ дана 2013. год., у Сремској Митровици, између: 
 

1. ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ Сремска Митровица, Стари шор 114, ПИБ 100792579, које 
заступа директор Радослав Јевремовић, ( у даљем текцту: Наручилац), са 
једне стране и 

 
2._______________________________________„_________________________, 

__________________________________( у даљем тексту: Испоручилац 
добра), са друге стране.  

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
4 Да је наручилац дана 31.12.2013.године под бројем 4407-1/13 донео Одлуку о 

покретању поступка јабне набавке мале вредности добара –  набавка 
Бетонског гвожђа и металне галантерије;  

5 Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник” бр.124/12) упутио позиве потенцијалним понуђачима за давање 
понуде и спровео поступак за доношење Одлуке о додели уговора за набавку 
предметног добра; 

6 Да је Наручилац на основу члана 81. Закона о јавним набавкама донео Одлуку 
о додели уговора број ____________  , од_________.2013. годинe, којом је 
изабрао Испоручиоца добра. 

7 Да је Испоручилац добра  доставио понуду дана _____ .2013. године, 
број_________ , која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни 
део. 

 
Члан 2. 

Предмет овог уговора је  набавка – куповина добара, Бетонског гвожђа и 
металне галантерије  према техничкој спецификацији датој у конкурсној 
документацији под редним бројем 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)   

Предмет јавне набавке је Бетонско гвожђе и метална галантерија, по 
спецификацији : 

Ред. 
бр ОПИС  Јединица 

мере 
Јединична  цена 

без    ПДВ - а 
1                          2          3                   4 

1.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 6 mm                                                            кг  
2.  Бетонско гвожђе - глатко  Ø  8 mm                                                                                                                                                                                                                        кг  
3.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  8 mm                                                                                                                                                                                                                           кг  
4.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
5.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  10 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  
6.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 12 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
7.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  12 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  



8.  Бетонско гвожђе - глатко   Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
9.  Бетонско гвожђе - ребрасто  Ø  16 mm                                                                                                                                                                                                                   кг  
10.  Арматурна мрежа  -  Ø 6  15/15 mm                                                                                                                                                                                                                     кг  
11.  Челична цев   40 x 40 x 6000 mm        кг  
12.  Челична цев  Ø 42,4 x 6000 mm        кг  
13.  Челични флах 40 x 3 x 3000 mm        кг  
14.  Челични винкл (“ L профил “)  30x30 x 3 x 6000 mm        кг  
15.  Челични црни лим  1500 x 3000 x 3 mm        кг  
16. Челични црни лим  1500 x 3000 x 2 mm        кг  
 

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a    (збир колоне 4) :           

                                                ИЗНОС ПДВ-а   ( _______ %) :  

                                                 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  :         
 

у свему према усвојеној понуди Извршиоца број ________________  од      
___________.2013. године, заведена код Наручиоца под деловодним бројем 
___________од   _________ 2013. године, која чини  саставни део овог Уговора. 

Наручилац задржава право наруџбине количина добара у случају измењених 
околности у пословању Наручиоца, а све до износа прописаног за наведену набавку на 
годишњем нивоу и у складу за Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 3. 

Испоручилац добара се обавезује да предмет уговора из члана 2. Изврши у свему 
 према захтевима из конкурсне документације, према захтевима из техничке 
спецификације који су саставни део конкурсне документације, као и из понуде 
Испоручиоца добара бр._______________ oд __________________.2013. године, која је 
саставни део овог уговора. 

 
Члан 4. 

Потребе купца у смислу става 1. члана 4. су исказане кроз наруџбенице које 
Наручилац уручује Испоручиоцу добара. Наруџбеница садржи податке о количини и 
врсти добара које се наручују, крајњем року и месту испоруке. 
Испоручилац добара се обавезује да у року од 1 ( једног ) дана по добијању 
наруџбенице од Наручиоца изврши испоруку добара. 
Наручилац задржава право да преко свог овлашћеног представника, у случају 
хитности набавке, Испорyчиоцу добара упути усмени захтев за набавку добара. 

 
 
 

Члан 5. 
Цена добара из члана 2. овог Уговора je      ________________  (словима:  _______ )  
Цена је без _______________________обрачунатог ПДВ-a.  
ПДВ износи ______________(словима:_________________________________). 
Плаћање ПДВ-a je обавеза Наручиоца. На годишењем нивоу цена испоручених добара 
не сме да пређе износ од 1.500.000,00 динара колико је прописано планом јавних 



набавки ЈКП Комуналије за 2013.годину, у свему осталом примењује се Закон о јавним 
набавкама. 

 
                                                             Члан 6.                                                                                                                                    
Уговорене јединичне цене из понуде које чине саставни део уговора не могу мењати и 
исте су  током трајања овог Уговора. Наручилац задржава право да наручи робу која 
није предвиђена овим Уговором  а спада у категорију канцеларијског материјала и 
потребна је Наручиоцу. 
 

Члан 7. 
Ако Испоручилац добра не испоручи или задоцни са испоруком, дужан је да  Наручиоцу 
надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због пропуста Извршиоца 
.Уговорне стране уговарају уговорну казну у износу од 5.000,00 динара за сваки дан 
задоцњења. 
 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу добара сукцесивно исплати уговорену цену из 
члана 5. овог Уговора, за испоручену количину материјала, по фактури коју за ту 
количину испоставља Испоручилац добара, на текући рачун Испоручиоца добара 
број___________________  најкасније у року од 30 (тридесет )     дана од 
 испостављања фактуре. 
У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Наручилац плаћа законску затезну 
камату. 

 
Члан 9. 

Испоручилац добара даје гаранцију за испоручену робу у трајању од ______ месеца од  
дана испоруке и извршене примопредаје. Рок за рекламацију је 7 (седам)  дана  од 
дана испоруке добара. 
За време трајања гарантног рока Испоручилац добра је дужан да отклони о свом 
трошку све недостатке, који су настали као резултат испоруке, а који нису могли 
 бити утврђениприликом примопредаје. 

 
Члан 10. 

Испоручилац добра се обавезује да на дан закључења овог Уговора, а најкасније до 
испоруке, преда Наручиоцу оверену и потписану меницу као гаранцију за добро 
 извршење посла, на износ од 10% од укупне уговорене цене  из члана 5. овог 
 Уговора, што износи: 
_______________(словима:_____________________________) заједно са Захтевом за 
регистрацију менице и картоном депонованих потписа овлашћених лица.                                                        
Испоручилац добра је сагласан да издату меницу Наручиоц може поднети на наплату 
пословној банци Извршиоца услуге у целости, у случају доцње са испуњењем 
уговорених обавеза. 
Крајњи рок важности гаранције за добро извршење посла износи тридесет дана након 
крајње испоруке, а најкасније годину дана од дана закључења Уговора. 
Ако Извршилац услуге не поступи у року из става 1. овог члана, овај Уговор се 
закључује са одложним условом и почиње да важи од момента подношења  гаранције  
за  добро извршење посла. 
 

Члан 11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време за период од годину дана од дана 
закључења Уговора. 



 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писмено форми да 
откаже Уговор уз отказни рок од 15 дана.               

 
Члан 13. 

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о заштити 
потрошача и Закона о облигационим односима. 

 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. У случају 
спора утврђује се  надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици. 
 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветних примерака од којих свака страна 
 задржава по 2 (два) примерка. 

 

  ЗА НАРУЧИОЦА :                                                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА: 
 
_________________                                                   ____________________                                         


