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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-97/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Компјутерски софтвери  по партијама 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-97/18-IV 

Позив број 404-97-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-97-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

26.07.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-97-8/18-IV 

ДАТУМ 31.07.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 3/2 и 3/3- Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења   на 

странама од 6/70 до 10/70 

Прилог 13/2 и 13/3-Модел уговора на странама од 41/70 до 50/70  
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

У ПРИЛОГУ ДОСТВЉАМО ИЗМЕЊЕН: 

 

ПРИЛОГ 3/2 и 3/3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

 

 

ПРИЛОГ 13/2 и 13/3-МОДЕЛ УГОВОРА 
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Прилог 3/2 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ПАРТИЈА 2 

Софтвер за припрему и састављање буџета локалне самоуправе за директне и 

индиректне кориснике буџета 

Редни 

број 

Опис  

1 Софтвер треба да има следеће опције за све директне и индиректне кориснике, као и 

за кориснике субвенција, донација, дотација и трансфера јединице локалне 

самоуправе: 

1. Додељиваање права сваком кориснику буџета; 

2. Прављење базе корисника буџета; 

3. Унос корисника буџета; 

4. Унос лимита корисника буџета; 

5. Унос раздела и глава буџета; 

6. Унос програма, програмских активности и пројеката; 

7. Унос апропријација корисника буџета 

Софтвер треба да омогућава аутоматско добијање посебног дела плана расхода 

буџета ЈЛС, са аутоматским добијањем позиција, збиром истих конта на нивоу главе 

за више корисника (нпр.збир месних заједница), као и на нивоу конта: међузбирови 

на нивоу функције, раздела, главе програма, програмске активности, пројекта. 

Сваком изменом плана у припреми, треба аутоматски да се добије нови план 

расхода који може да се мења неограничени број пута све до коначног усвајања 

буџета од стране Скупштине општине. Такође, софтвер треба да омогућава препис 

плана прихода и расхода у рачуноводствени програм који Наручилац већ користи 

Софтвер мора бити прилагођен актуелним законима, пре свега Закону о буџетском 

систему и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем. 

Софтвер треба да садржи централни репозиторијум података, што значи да нема 

потребе за уносом једног податка на више места јер ће постојати аутомтска веза 

свих корисника софтвера.Након уноса података од стране корисника унети подаци 

морају бити видљиви надређеним корисницима и морају се штампати. 

ПЛАНИРАЊЕ 

• план прихода и расхода по економској класификацији, програмима, 

програмским активностима, пројектима, позицији (редном броју) и по 

организационој структури коју корисник програма самостално, према 

потребама за анализу и извештавање, сам креира (буџет и буџетски 

корисници , директни и индиректни) 

• годишњи, месечни, квартални, квоте, апропријације и план који корисник 

програма дефинише; 
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• припрема и процена плана, ребаланс, аутомтска измена и препис планова; 

• креирање аналитичког плана прихода и расхода за изабрану позицију, на 

основу кога се аутоматски добија збир позиција, економској и 

функционалној класификацији... 

Мора да садржи одељак за администрацију у оквиру кога се врши подешавање 

програма, администрација корисничких налога и додељивање права приступа 

корисничким налозима. 

Рачунар на ком се налази програм и база података (сервер) је потребно да буде 

повезан са осталим рачунарима мрежом пропусне моћи 3Mbps dowload и 10Mbps 

upload. 

Рачунари са којих се приступа програму је потребно да буду повезани са рачунаром 

на ком се налази програм, мрежом прпусне моћи 3Mbps dowload и 1Mbps upload. 

Наведеном опремом се гарантује рад за 200 корисника са истовременим приступом 

до 50 корисника. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Дизајн интерфејса треба да омогући кориснику лако коришћење програма и брз 

унос података, а при уносу треба да постоји логичка контрола да би се смањила 

могућност грешки. 

Сви подаци треба да се налазе на централном рачунару, тако да при уносу нема 

редуданције података, а то значи да је једном унет података тренутно видљив и 

доступан свим корисницима којима је података намењен. 

Програм треба да буде пројеткован за вишекориснички рад и истовремен приступ 

подацима од стране више корисника. 

На нивоу корисника треба да постоји два нивоа заштите, први ниво је дефинисање 

права приступа модулима, а други ниво је дефинисање права на покретање 

одређених опција у менијима. 

ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за програм је минимум 12 месеци од дана завршетка испоруке 

програма, а треба да подразумева бесплатно одржавање програма, као и 

прилагођавање евентуалних законских промена. У току гарантног рока све 

неправилности у раду програма које корисник пријави биће отклоњене без 

надокнаде, као и у случају законских измена у току овог периода а које захтевају 

измену програма у овом периоду извршиће се без надокнаде. 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  
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Прилог 3/3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 3 

Софтвер за рачуноводство директних и индиректних буџетских корисника 

Редни 

број 

Опис  

1 Програм мора бити прилагођен најновијим законима, а пре свега Закону о 

буџетском систему и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Потребно је да постоји аутоматска веза свих корисника програма, како би се подаци 

могли уносити само једном што би знатно олакшало и убрзало рад наручиоца. 

Део око Планирања мора да садржи: 

1. план прихода и план расхода по економској класификацији, уплатним 

рачунима, разделима, главама, позицијама (редном броју) и по 

организационој структури коју корисник програма самостално, према 

потребама за анализу и извештавање сам креира (буџет и буџетски 

корисници, директни и индиректни); 

2. годишњи, месечни, квартални, квоте, апропријације и план који корисник 

програма дефинише; 

3. припрема и процена плана, претходни планови, ребаланс, аутоматске измене 

и препис планова, као и израчунавање апропријација на бази унетих 

параметара; 

4. креирање аналитичког плана рахода за изабрану позицију, на основу кога се 

аутоматски добија збир по позицији, економској и функционалној 

класификацији, разделу, глави.. 

5. праћења остварења и извршења планова по позицији, економској и 

функционалној класификацији, глави, разделу, буџетским корисницима, или 

кумулативно, на изабраном нивоу 

Део око извештавања мора да садржи: 

1. табеле о оствареним приходима по економској класификацији и уплатним 

рачунима, структура и проценат остварења, остатак за остварење; 

2. табеле о извршеним расходима по разделу, глави, позицији, економској и 

функционалној класификацији, извору финансирања, структуру и проценат 

извршења, остатак за извршење; 

3. све табеле треба да садрже износе:за озабрани дан, период, месец и текућу 

годину; 

4. образац за главу, раздео, буџетског корисника или кумулативно на 

изабраном нивоу; 

5. табеле прихода и других примања, расхода и других издатака и збирни 
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преглед укупних примања и издатака; 

6. обрасце о приходима и расходима и извештај о извршеним расходима за 

плате. 

Буџетско рачуноводство треба да садржи: 

1. унос дневних пословних промена и дневна ажурност свих књига (главна и 

помоћна књига) 

2. картица, спецификација, закључни лист, појединачно или збирно, 

консолидовано на изабраном нивоу буџетског корисника, раздела и главе; 

3. аутоматска израда прописаних образаца, са изабраним нивоом 

консолидовања (конто, раздео, буџетски корисник) 

Део пренос средстава и ликвидатура треба да садржи: 

1. штампу вирмана за пренос средстава буџетским корисницима и аутоматско 

праћење и контролу планираних апропријација по позицијама текућег плана 

расхода; 

2. аутоматски обрачун износ са нета на бруто или обратно, за исплату осталих 

примања (уговор о делу, ауторски, разне исплате) формирање потребних 

образаца:ОРЈ-2, ОРЈ-4, ОРЈ-6, ОРЈ-8, МУН, МУНК, поједина пореска 

пријава, потврда о висини прихода, вирмани, као и генерисање и пренос 

налога за књижење тих промена у главну књигу; 

3. формирање фајлова за електронско плаћање обавеза за УЈП (Управа за јавна 

плаћања) или за електронски трансфер према Трезору Републике; 

4. аутоматско генерисање налога за књижење у базу финансијких промена, на 

претходно дефинисана конта, аналитике, позиције; 

5. штампање захтева за пренос средстава из буџета или за разна плаћања, за 

преузимање обавеза, за плаћање са преузетом обавезом, за плаћање без 

преузете обавезе, за трансфер-директни корисник, за трансфер-индиректни 

корисник. 

Део основна средства мора да садржи: 

1. комплетну евиденцију, обрачун амортизације и ревалоризације са свим 

прописаним обрасцима; 

2. аутоматско формирање финансијског налога за књижење промена основних 

средстава 

Техничке карактеристике : 

1. Сви модули морају бити унифицирани. Дизајн интерфејса према кориснику 

мора да омогућава лако коришћење програма и брз унос података, где при 

уносу морају да постоје логичке контроле да би се смањила могућност 

грешки.Треба да садржи додатне функције као што су : календар, 
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калкулатор, помоћ за текућу опцију. 

2. Модули треба да буду повезани у једниствени програмски систем тако да 

при уносу нема редуданције података, што значи да једном унет податак је 

видљив и доступан свим модулима.Потребно је да буде обезбеђено 

аутоматско генерисање података у појединим модулима на основу већ 

унетих података у другим модулима. 

3. Програм мора бити пројектован за вишекориснички рад и истовремен 

приступ подацима од стране више корисника, и морају бити развијена три 

нивоа заштите 

• први ниво је дефинисање права приступа модулима 

• други ниво је дефинисање на покретање одређених опција у менијима 

• трећи ниво је дефинисање права приступа појединим базама података 

Гарантни рок: 

Гарантни рок за програм је минимум 12 месеци од дана завршетка испоруке 

програма, а треба да подразумева бесплатно одржавање програма, као и 

прилагођавање евентуалних законских промена. У току гарантног рока све 

неправилности у раду програма које корисник пријави биће отклоњене без 

надокнаде, као и у случају законских измена у току овог периода а које захтевају 

измену програма у овом периоду извршиће се без надокнаде. 

 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П 
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Прилог 13/2 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Партија 2 

Софтвер за припрему и састављање буџета локалне 

самоуправе за директне и индиректне кориснике 

буџета 

 БРОЈ НАБАВКЕ 404-97/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107, Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан 

Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: 

ДОБАВЉАЧ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је Наручилац дана 13.07.2018. године, под бројем 404-97-4/18-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-97/18-IV 

- да је Добављач на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018.године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______, која се налази у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део.  
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- да Понуда Добављача у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1.  

Предмет овог Уговора су ДОБРА-Софтвер за припрему и састављање буџета локалне 

самоуправе за директне и индиректне кориснике буџета у свему према конкурсној 

документацији и Понуди Извршиоца. 

Члан 2. 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорне стране прихватају цене које је добављач дао у понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора. 

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА 

Члан 4. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Рок испоруке софтвера је 

___________________________ календарских дана (не дуже од 30 календарских дана). 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 5. 

Уговор важи до извршења уговорених обавеза. 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 6 

Гарантни рок је ________месеци ( најмање 12 месеци од дана завршетка испоруке програма. 

Гарантни рок подразумева и бесплатно одржавање програма и прилагођавање евентуалних 

законских промена) 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
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Члан 7. 

Добављач се обавезује да ће Наручиоцу током трајања уговора обезбедити следеће: 

• Инсталацију софтвера за припрему и састављање буџета локалне самоуправе за све 

директне и индиректне кориснике буџета; 

• бесплатно одржавање програма у периоду гаранције а подразумева исправљање свих 

неправилности у раду програма које Наручилац пријави као и прилагођавање законских 

промена. 

Наручилац се обавезује да обезбеди техничке услове за даљински приступ софтверу на коме 

је инсталиран програм, да обезбеди адекватан сервер, везу са сервером и мрежу адеквате 

пропусне моћи. 

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет испоручених софтвера 

достави Извршиоцу у писаној форми, а Извршилац је дужан да у року не дужем од 5 (пет) 

дана отклони недостатке. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да плаћање за изврши у року од 45 дана од дана испостављања 

фактуре. 

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе  

Добављач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу 

1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, потврду о 

извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са овлашћеним 

потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Наручилац може сам 

попунити на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује квалитетно, 

уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза пружаоца услуге, са роком важности 30 дана 

дужим од дана истека рока важности уговора. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

његових обавеза преузетих по основу овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима 

Члан 11 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а 

услучају спора признају надлежност Привредносг суда у Сремској Митровици. 

Члан 12. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.Отказни рок је 15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. 

Члан 13 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( 

два ) примерка 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација добара 

Прилог бр. 3 - Структура цене добара  

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  
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Прилог 13/3 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

Партија 3-Софтвер за рачуноводство директних и 

индиректних буџетских корисника 

 БРОЈ НАБАВКЕ 404-97/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић 

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

                                         УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 13.07.2018. године, под бројем 404-97-4/18-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-97/18-IV 

- да је продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018. године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део.  

- да Понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Продавца као најповољнију Понуду 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 2.  

Предмет овог Уговора су ДОБРА-Софтвер за рачуноводство буџета директних и 

индиректних корисника буџета у свему према конкурсној документацији и Понуди 

Извршиоца. 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

Члан 3. 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорне стране прихватају цене које је извршилац дао у понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора. 

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА 

Члан 4. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Рок испоруке софтвера је 

___________________________ календарских дана (не дуже од 30 календарских дана). 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 5. 

Уговор важи до извршења уговорених обавеза. 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 6 

Гарантни рок је ________месеци ( најмање 12 месеци од дана завршетка испоруке 

програма.Гарантни рок подразумева и бесплатно одржавање програма и прилагођавање 

евентуалних законских промена) 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да ће Наручиоцу током трајања уговора обезбедити следеће: 
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• Инсталацију софтвера за рачуноводство директних и индиректних буџетских 

корисника; 

• бесплатно одржавање програма у периоду гаранције а подразумева исправљање свих 

неправилности у раду програма које Наручилац пријави као и прилагођавање 

законских промена. 

Наручилац се обавезује да обезбеди техничке услове за даљински приступ софтверу на коме 

је инсталиран програм, да обезбеди адекватан сервер, везу са сервером и мрежу адеквате 

пропусне моћи. 

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет испоручених софтвера 

достави Извршиоцу у писаној форми, а Извршилац је дужан да у року не дужем од 5 (пет) 

дана отклони недостатке. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да плаћање за изврши у року од 45 дана од дана испостављања 

фактуре. 

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе  

Добављач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу 

1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, потврду о 

извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са овлашћеним 

потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Наручилац може сам 

попунити на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује квалитетно, 

уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза пружаоца услуге, са роком важности 30 дана 

дужим од дана истека рока важности уговора. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

његових обавеза преузетих по основу овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима 
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Члан 11 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а 

услучају спора признају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 

Члан 12. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.Отказни рок је 15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. 

Члан 13 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( 

два ) примерка 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација добара 

Прилог бр. 3 - Структура цене добара  

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  

 

 

 

 


