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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН  

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске 

и  опште послове 

Радна група за јавне набавке 

Бр:404-4/2022-II 

Дана: 10.02.2022.год. 

П а р а ћ и н 

 

Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр.4/2022 - Набавка тракастих завеса  

-  на основу чл. 27. став 1)  ЗЈН  ("Сл. гласник РС"бр.91/2019) 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да за наручиоца Скупштину општине Параћин, доставите најкасније 

до 14.02.2022.год. до 12,00 часова, понуду за набавку тракастих завеса, на основу 

одобреног захтева надлежног лица, у складу са чл.27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник 

РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до којих се закон не примењује.  

 

 

Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да 

доставите попуњене и скениране на е-маил: vesna_kpetrovic@paracin.rs, или 

непосредно у згради Општине Параћин (услужни центар шалтер бр.7.) уз обавезно 

навођење назива набавке или поштом на адресу Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., 35250 

Параћин, Радна група за јавне набавке. 

 

Понуда мора да садржи: 

- Попуњен Образац бр.2 – Техничка спецификација добара (у складу са траженим)  

- Попуњен и потписан Модел уговора 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 Опис предмета јавне набавке   Јед. 

мере 

Оквирна  

количина 

Јединична цена 

без урачунатог 

ПДВ-а 

Укупна цена  за 

предвиђену количину 

(без ПДВ-а)  

Укупна цена са 

предвиђену 

количину (са ПДВ-

ом) 

Ред. 

бр. 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 

 

1. 

 

Набавка, испорука  и постављање платнених 

тракастих завеса  

 

Тракасте завесе морају бити израђене од низа трака 

од тешко горивог материјала у боји по избору 

Наручиоца, траке морају да буду мин. ширине 

127мм. Ценом обухватити тракасту завесу са 

алуминијумском гарнишном, свим њеним 

припадајућим елементима и са елементом за 

команду положаја завесе  (померање/заокретање 

трака канапом са тегом и ланчићем), све комплет 

обрачунато. Врста, боја и дезен платна по избору 

наручиоца. Обрачун по м2 завеса. 

 

 

 

 

 

 

м2 

         

 

 

 

 

130 

   

 

2. 

 

Набавка, испорука и постављање роло завеса 

 

Набавка, испорука и монтажа платнених роло 

завеса. Платно завесе мора бити израђено од тешко 

горивог материјала. Ценом обухвати комплет роло 

завесу са алуминијумском гарнишном/шином, 

доњим алуминијумским тегом, свим њеним 

припадајућим елементима и са елементом за 

команду положаја завесе (померање/подизање и 

спуштање помоћу ПВЦ ланчића са тегом), све 

комплет обрачунато. Врста платна, боја и дезен по 

избору наручиоца. Обрачун по м2 завеса. 

 

 

 

м2 

 

 

 

30 
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3. 

 

Набавка, испорука и постављање фолија 

 

Набавка материјала, транспорт и лепљење фолије са 

ефектом пескираног стакла у дезену по избору 

наручиоца посла. Фолију лепити према упутству 

произвођача. Обрачун по м2 уграђене фолије. 

 

 

 

 

м2 

 

 

20 

   

УКУПНО ЗА ПРЕДВИЂЕНУ КОЛИЧИНУ  (1+2+3) (у динарима):   

 

 

 

 

Напомена: Понуђачи су у обавези да уз своју понуду доставе каталог, проспект, извод из каталога,  узорак, извод са званичног "web site-a" 

произвођача/понуђача из кога се види назив, произвођач и спецификација понуђених добара. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

� у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 

� у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са 

траженим количнима; 

� у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са 

траженим количинама и уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом.  
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1.1. Техничке спецификације   

(врсте, количине, рок и место испоруке добара) 

 

Добра која су предмет набавке се набављају у складу са чл.27. став 1) Закона о јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019), Павилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., jer се ради о добрима 

чија је вредност испод прагова до који се Закон о јавним набавкама примењује. Добра 

која су предмет набавке, неопходно је набавити, испоручити и поставити у канцеларијама 

председништва, канцеларије урбанизма и просторије ЈУМ-а. 

 

Детаљан опис добара, количине добара које треба набавити, саставни део су тражене 

техничке спецификације (Прилог бр.2). Тражена добра морају бити нова, неоштећена и 

без других недостатака. 

 

Рок за набавку, испоруку и постављање предвиђених добара је 7 (седам календарска 

дана) након потписаног уговора. Предвиђена добра у траженој количини, треба 

испоручити и поставити на адресу наручиоца Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове, ул. Т.Живановић бр.10., 35250 Параћин. 

 

Понуђач је у обавези да достави узорке, каталог, проспект... тражених добара у моменту 

отварања понуда. Тражена добра морају у потпуности морају одговарати спецификацији 

наведној у делу «Техничка спецификација»  Образац бр.2.   

 

1.2. Квалитет испоручених добара 

Испоручилац добара, се обавезује да тражена добра испоручи у складу са траженом 

техничком спецификацијом и у траженој количини.  

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра извршиће овлашћени 

представник наручиоца, уз присуство представника Испоручиоца о чему ће бити 

потписана отпремница или записник са тачном количином испоручених и постављених 

добара. 

1.3. Рок извршења 

Понуђач је у обавези да тражена добра испоручи на адресу: Општина Параћин, у ул. Томе 

Живановић бр. 10., у року од ___________ дана (рок не сме бити дужи од 7  (седам) 

календарских дана) након потписаног уговора.  

 

1.4. Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова: 

Понуђач је у обавези да тражена добра испоручи и постави на адресу и то:  Општина 

Параћин, у ул. Томе Живановић бр. 10., у року који не сме бити дужи од 7  (седам) 

календарских дана након потписаног уговора, и у цену треба урачунати трошкове превоза, 

штампе као и све друге трошкове које понуђач буде имао приликом испоруке добара. 
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 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА (ЈН бр.4) 

набавка на коју се ЗЈН не примењује 

 

Закључен дана __________2022.год., између: 

 

1. Скупштине општина Параћин, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановић бр. 

10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, коју заступа председница СО Параћин 

С.Јовановић. дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2. .................................................................са седиштем у ............................................, 

улица .........................................., ПИБ:..........................Матични 

број:................................Број рачуна: ............................................ Назив 

банке:................................, кога заступа.........................................(у даљем тексту: 

Испоручилац добара) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1) Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник” РС бр. 91/2019) спровео поступак набавке испод прагова до којих се закон не 

примењује и да је објавио Захтев за подношењен понуда на сајту општине Параћин, 

www.paracin.rs,   

- да је ипоручилац добара доставио понуду дана ______________ године, која се налази 

у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

     -да је изабрао понуду испоручиоца добара као најповољнијег понуђача за набавку 

протоколарних поклона  у складу са траженом спецификацијом добара. 

 

Предмет Уговора 

Члан 2. 

Предмет уговора је набавка, испорука и постављање тракастих завеса, роло завеса 

и фолија у канцеларијама Општине Параћин у ул. Т. Живановић бр.10. и ближе је одређен 

усвојеном понудом испоручиоца добара _______________________ од ________2022. 

године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора. 

Ради испоруке, превоза и постављање добара, који су предмет Уговора, 

испоручилац добара се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, неопходну опрему 

као и све друго неопходно за потпуно извршење овог уговора. 
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Члан 3. 

            Испоручилац се обавезује да ће део набавке која су предмет овог уговора извршити 

преко подизвођача, предузећа ___________________, са седиштем 

_____________________, ПИБ - ___________________, матични број ________________. 

            Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 

и за испоручена добра од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 

 

Вредност добара – цена 

Члан 4. 

Уговорне стране утврђују да укупна цена по једном м2: 

- за набавку, испоруку и постављање тракастих завеса, предвиђених 

спецификацијом добара, која је предмет Уговора, по једном м2, износи:   ______________  

динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____________________; 

 - за набавку, испоруку и постављање роло завеса, предвиђених спецификацијом 

добара, која је предмет Уговора, по једном м2,  износи:   ______________  динара без 

ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____________________; 

- за набавку, испоруку и постављање фолија, предвиђених спецификацијом 

добара, која је предмет Уговора, по једном м2, износи:   ______________  динара без ПДВ-

а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____________________, са свим неопходним 

трошковима, које понуђач буде имао а добијена је на основу јединичних цена из усвојене 

понуде испоручиоца добара__________________ од _________2022. године. Уговорена 

цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената 

на основу којих је одређена. 

У понуђену цену, потребно је урачунати цену потребног материјала, гарнишне,  

монтажу, трошкове превоза на адресу наручиоца,  као и све остале зависне трошкове које 

испоручилац добара буде имао. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 5. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши, након 

испоруке и постављања предвиђених добара, на основу испостављеног рачуна и 

записника о пријему добара или отпремнице по м2, са тачном количином испоручених и 

постављених предметних добара, потписане од стране овлашћеног лица општине 

Параћин с једне стране и добављача са друге стране, а на основу јединичних цена из 

усвојене понуде _____________________од _________2022. године, у минималном року 

од 15 дана, а најдуже у року предвиђеним Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.119/2012, 68/2015 и 

113/2017), рачунајући од дана потписаног рачуна и записника или отпремнице од стране 

Наручиоца.  

Исплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 

Наручилац ће вршити директно испоручиоцу добара, на рачун ____________________ који 

се води код банке___________________.  
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Рок за извршење уговора 

Члан 6. 

 Испоручилац добара се обавезује да уговорена добра испоручи и постави у року од 

____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана потписаног 

уговора. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 7. 

            Испоручилац добара се обавезује да тражена добра морају да буду израђена у 

свему са траженом техничком спецификацијом, да предвиђена добра испоручи и постави 

на предвиђену адресу, квалитетно у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде за ту врсту посла. 

           Испоручилац гарантује да испоручена добра морају бити нова, без икаквих 

оштећења и техничких недостатака. 

           Испоручилац добара гарантује минимални гарантни рок за предвиђена добра у 

трајању од 12 месеци, рачунајући од дана испоруке и постављања. 

 

Уговорна казна 

Члан 8. 

Уколико Испоручилац добара не испоручи и монтира предвиђена добра у 

уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% (0,1 

проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је 

укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 

Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извршиоца, умањењем испостављеног рачуна. 

Ако је Наручилац због закашњења у извршењу претрпео какву штету, може 

захтевати од Испоручиоца и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и 

заједно са њом. 

У случају рекламације, Испоручилац је дужан да у року од три (3) радна дана, од 

дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручи недостајућу количину добара, 

односно да изврши замену добра, на коме је утврђен недостатак новим добром без 

недостатака, а уколико то не учини, Наручилац има право на једнострани раскид уговора 

и накнаду штете. 

Обавезе Испоручиоца добара 

Члан 9. 

Испоручилац добара се обавезује да предвиђена добра испоручи и постави у 

складу са важећим прописима, документацијом и овим уговором као и да: 

o да након потписаног уговора набави и испоручи предвиђена добра на предвиђену 

адресу Наручиоца, савесно и са пажњом доброг привредника;      

o да квалитетно испоручи и постави тракасте завесе, роло завесе и фолију у складу са 

техничком спецификацијом; 

o да предвиђена добра испоручи и постави у предвиђеном року; 

o да се придржава понуђених цена; 

o да гарантује квалитет испоручених добара као и квалитет извршене услуге; 

o да гарантује минимални гаранти рок за испоручена добра од 12 месеци; 
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o да надокнади штету Наручиоцу, коју његови радници учине намерно или из крајње 

непажње, а уколико ипак настане штета, уговорне стране су дужне да констатују 

записником потписаним од представника уговорених страна. 

                        

Обавезе Наручиоца  

Члан 10. 

Наручилац ће обезбедити надзор над извршењем уговорних обавеза Испоручиоца 

добара, што подразумева потпис на рачуну и записнику или отпремници надлежног лица, 

чиме се констатује да су предвиђена добра израђена и постављена у предвиђеној 

количини у складу са предвиђеном техничком спецификацијом, и да су монтирана на 

предвиђеној адреси.   

Раскид Уговора 

Члан 11. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испоручилац касни са испоруком и постављањем предвиђених добара дуже од 10 (десет) 

календарских дана. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испоручена добра и извршена услуга монтаже не одговарају прописима или стандардима 

за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди испоручиоца добара. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се стварна надлежност суда. 

 

Број примерака уговора 

Члан 13. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

  

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА  ЗА НАРУЧИОЦА   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН    

   

 

Испоручилац  С. Јовановић, дипл.правник 

 

 


