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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН  

Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

Број: 404-4/2023-VII 

Дана: 27.02.2023.год. 

П а р а ћ и н 

 

 

Предмет: Захтев за достављање понуда на које се не примењује ЗЈН – бр.4/2023 - Набавка 

дрва за огрев - на основу чл.27.став 1) ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.91/2019). 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да за наручиоца Управу за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

општине Параћин, доставите најкасније до 03.03.2023.год. до 12,00 часова, понуду за  

Набавка дрва за огрев. 

 

Попуњене обрасце Захтева за достављање понуда (са траженом документацијом) можете 

да доставите скенирану на е-маил: aleksandar_stanojevic@paracin.rs или 

vesna_kpetrovic@paracin.rs  или поштом на адресу Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене 

делатности општине Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., 35250 Параћин, или лично у 

канцеларији бр.48. 

 

 

 

 

Понуда мора да садржи: 

-Попуњен Образац структуре понуђене цене 

-Попуњен Модел уговора 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Набавка дрва за огрев 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Ред. 

Бр. 
Назив добара 

Количина  Јединична цена 

без урачунатог 

            ПДВ-а 

Јединична цена 

са урачунатим ПДВ-ом 

1. 

Набавка буковог огревног дрвета у 

облицама 

 

У понуђену цену, понуђачи су 

обавезни да урачунају и превоз и 

испоруку огревног дрвета до 

лица/корисника, на територији 

општине Параћин.  

Понуђач је обавезан да огревно 

буково дрво испоручи на адресе 31 

породичног домаћинства избеглица и 

интерно расељених лица, наведених 

у Реду првенства – Листи корисника и 

Списку лица са адресама на које 

понуђачи треба да испоруче дрва.  

Свакој породици - домаћинству 

избеглица и интерно расељених лица 

понуђач је обавезан да на њиховој 

адреси испоручи тачну количину од 

2,5 м3 огревног буковог дрвета. 

 

77,5 м3   

 

Укупно без ПДВ-а : 

(за укупну предвиђену количину огревног дрвета):  

 

 

Укупно са ПДВ-ом: 

 (за укупну предвиђену количину огревног дрвета):  

 

 

 

МП                                            Назив правног лица  _______________________________ 

 

                                                                                ПИБ  _______________________________ 

 

                                                               Матични број  _______________________________ 

 

                                                             Број телефона  _______________________________ 

  

 

                                         Одговорно лице понуђача ______________________________ 
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1.1. Квалитет 

Добра која су предмет набавке-огревно буково дрво, мора бити квалитетно, морају у потпуности  

одговарати спецификацији наведној у конкурсној документацији. Карактеристике предметних 

добара морају бити усаглашене са захтевима важећих прописа у Републици Србији. 

 

1.2. Контрола квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 

Квантитативну и квалитативну контролу испоручених букових дрва вршиће овлашћено-именовано  

лице Наручиоца одговорно за надзор. Отпремницу потписује корисник наведених добра (носилац 

домаћинства избеглица и интерно расељених лица), чиме потврђује да су испоручена предметна 

добра у наведеним количинама, што представља основ за плаћање испоручених добара. 

 

1.3. Рок извршења 

Понуђачи су у обавези да огревно буково дрво, испоруче најкасније у року од  10  календарских 

дана од дана потписивања уговора, уз пријем и потпис корисника ове помоћи, а на основу 

Уговора о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије бр.400-

2123/2022-I од 21.11.2022.г., и Реда првенства – Листа корисника и Списка лица са адресама на 

које понуђачи треба да испоруче дрва достављеног од Повереништва за избеглице и миграције 

општине Параћин. 

 

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

 

У понуђену цену, понуђачи су обавезни да урачунају и превоз и испоруку огревног дрвета до 

лица/корисника, на територији општине Параћин и то: Синђелићева-Параћин, Главица, 

Трешњевица, Моравска-Параћин, Стрижа, Бусиловац, Својново, Боре Петровића – Параћин, 

Синђелићева – Параћин, Стрижа, Главица, Видовданска-Параћин, Синђелићева –Параћин,  Илије 

Гарашанина –Параћин, Синђелићева –Параћин, Бусиловац, Поточац, Бранка Крсмановића-

Параћин,  Текија,  Опленачка –Параћин, Главица, Поповац, Кумановска-Параћин, Главица,  Плана,  

Димитрија Марјановића –Параћин, Дунавска – Параћин,  Косовска –Параћин, Партизанска- 

Параћин, Буљане, Буљане. 

 

Испоручилац добара, ће по потписивању Уговора добити Списак лица са адресама на које треба 

да превезе и испоручи дрва и то укупно 31 породично домаћинство избеглица и интерно 

расељених лица, наведених у Реду првенства – Листи корисника, и то сваком домаћинству по 

2,5 м3.  
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М О Д Е Л     У  Г  О  В  О  Р А 

ЗА НАБАВКУ ДРВА ЗА ОГРЕВ 

ЈН број  4/2023 

 

закључен у Параћину, дана ____________.године између: 

 

1. Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, са седиштем у Параћину, 

ул. Томе Живановић бр. 10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа Начелница управе, 

Јелена Радовановић, мастер економиста (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. _____________________________, са седиштем у _______________, улица ____________________, 

бр.____, ПИБ: _______________, матични број: ______________, број рачуна: ______________________, 

назив банке: ___________________, кога заступа законски заступник _______________________ (у даљем 

тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ добара), 

 

 

Члан 1 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац потписао Уговор о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије 

бр.400-2123/2022-I од 21.11.2022.г., о додели помоћи за набавку огревног дрвета са превозом за породична 

домаћинства избеглица и интерно расељених лицана територији општине Параћин за 31 корисника.  

- 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 подношење 

понуда на сајту општине Параћин, www.paracin.rs,   

- да је испоручилац добара доставио понуду дана ____________.год., која се налази у прилогу уговора и 

саставни је део овог уговора; 

- да је изабрао понуду испоручиоца добара као најповољнијег понуђача за набавку дрва за огрев у складу са 

траженом спецификацијом услуге. 

 

Члан  2 

Предмет уговора је набавка квалитетног буковог дрва за огрев и испорукa истог породичним домаћинствима 

избеглица и интерно расељених лица на територији општине Параћин за 31 корисника (породицу), а на 

основу Уговора о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије бр.400-2123/2022-I 

од 21.11.2022.г., и Реда првенства – Листа корисника и Списка лица са адресама на које понуђачи треба да 

испоруче дрва достављеног од Повереништва за избеглице и миграције општине Параћин.   

  

Члан  3 

Испоручилац се обавезује да ће наручиоцу односно корисницима ове помоћи и то 31 породично 

домаћинство избеглица и интерно расељених лица, наведених у Реду првенства – Листи корисника и Списку 

лица са адресама на које понуђачи треба да испоруче дрва (достављеног од Повереништва за избеглице и 

миграције општине Параћин), испоручити сваком домаћинству на адресу 2,5 м3 огревног буковог дрвета 

наведеног у Обрасцу структуре цене понуђене цене у складу са ценама и условима из прихваћене понуде 

испоручиоца која је саставни део овог уговора.  

 

Члан  4 

Уговорне стране прихватају укупну цену коју је ИСПОРУЧИЛАЦ добара дао својом понудом приликом 

конкурисања за додељивање овог уговора, и она укупно износи  ____________ динара без урачунатог ПДВ-а, 

односно ____________ динара са урачунатим ПДВ-ом, за укупну количину од 77,5 м3 огревног дрвета 
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наведеног у Обрасцу структуре понуђене цене, са превозом и испоруком до сваког породичног домаћинства 

избеглица и интерно расељених лица. 

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се повећавати.  

Испоручилац добара, ће по потписивању овог уговора добити Списак лица са адресама на које треба да 

превезе и испоручи дрва и то укупно 31 породично домаћинство избеглица и интерно расељених лица, 

наведених у Реду првенства – Листи корисника, сваком домаћинству по 2,5 м3.  

 

Члан  5 

Уговорене стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 календарских 

дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

((«Сл.гласник РС» 119/2012, 86/2015, 113/2017) а након ступања Закона о електронском фактурисању 

(сл.гласник РС бр.44/2020 и 129/2021) у складу са тим законом),  од дана службеног пријема рачуна, који 

мора бити регистрован у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 

59/18), а на основу достављеног рачуна потписаног од стране лица одговорног за надзор, и Отпремнице 

потписане од стране корисника за наведена добра са наведеном количином, што представља основ за 

плаћање испоручених добара. 

 

Члан  6 

Испоручилац се обавезује да ће наведена добра, испоручити најкасније у року од ________ (највише 10 

календарских) дана од дана потписивања уговора, уз пријем и потпис корисника ове помоћи, а на основу 

Уговора о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије бр.400-2123/2022-I од 

21.11.2022.г., и Реда првенства – Листа корисника и Списка лица са адресама на које понуђачи треба да 

испоруче дрва достављеног од Повереништва за избеглице и миграције општине Параћин. 

Испоручилац ће испоруку добара извршити на адресу корисника (избеглице и интерно расељеног лица) који 

се налази на територији општине Параћин и у цену треба урачунати и превоз истог до корисника.  

Испоручилац одговара за тачне количине и све материјалне недостатке и неправилности које она имају у 

тренутку предаје од стране добављача (у тренутку преласка ризика на наручиоца) те је дужан да добра 

замени одмах по благовременом захтеву наручиоца а најдаље у року од 24 сата од дана примњене 

рекламације. 

Укупана испоручена добра, морају да одговарају стандардима и техничким прописима. У случају спора, 

меродаван је налаз организације за контролу квалитета. 

 

Члан 7 

Испоручилац гарантује да ће испоручити сва добра у роковима, тачним количинама и траженом квалитету, а у 

случају да их не испоштује, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога 

настане. 

Уговор ће аутоматски бити раскинут уколико испоручилац не испоручи тражена добра у роковима и на начин 

прописан овим уговором. 

 

Члан   8 

Уколико Испоручилац не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења 

није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац може захтевати наплату уговорне 

казне у висини 0,5%  од укупне уговорене вредности добара за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ 

уговорене казне не може прећи 5% вредности овог уговора. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа 

наведеног у рачуну. 

 

Ако је Наручилац због закашњења у испоруци или предаји добара, претрпео штету која је већа од износа 

уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претрпљење штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
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Члан  9. 

Испоручилац добара ће део испоруке извршити преко подизвођача Предузећа __/_, са седиштем_/_, ПИБ 

_/_, матични број __/__. Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,  

као да их је сам извео. 

 

Члан 10. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико добра не одговарају врсти, квалитету 

а у складу са траженом спецификацијом и има право на накнаду штете. Уговор се раскида писменом изјавом 

која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.  

 

Члан 11. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим 

односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова 

решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени 

споразумно решаваће стварно надлежни суд. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) 

примерка. 

 

 

 

 

          НАРУЧИЛАЦ                                                                                                              ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                          

 

 ____________________                                                                                             ___________________ 

 

 


