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спецификацију, односно врсту, опис и обим пружених услуга, а својим 

потписом потврђује лице одређено од стране Наручиоца за пружене 

услуге.  

Добављач се обавезује да пружа уговорене услуге у складу са својом 

понудом и да најкасније до 5. у месецу достави исправан рачун за 

претходни месец са тачно наведеним пруженим услугама и свом 

неопходном пратећом документацијом. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 

Наручилац ће услуге из Обрасца понуде са спецификацијом услуга, 

обрасцем структуре понуђене цене, исплатити на следећи начин:  

         - кроз 12 једнаких месечних рата,  и то у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана достављања сваког исправног месечног 

рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/15 

и 113/2017).  

         Рачуни за пружене услуге се испостављају почетком сваког месеца, а 

најкасније до 5-ог у месецу, за услуге пружене у претходном месецу и исти 

се достављају на на адресу наручиоца, ул. Орловића Павла 28а, у Нишу.  

         Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.         

         Достављена фактуре мора бити исправно регистрована у Централном 

регистру фактура, према Правилнику о начину и поступку регистровања 

фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС”, број 

7/2018), 

 

ПРИМОПРЕДАЈА УСЛУГА 

Члан 5. 

Квалитативно квантитативна примопредаја врши се записнички  да 

ли су услуге које су предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором. 

Добављач се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним 

примедбама корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета и 

цене за пружене услуге.  
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку 

закључења уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро 

извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 

потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих 

потписа. 


