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МПДЕЛ УГПВПРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата све 
елементе модела уговора. 

 
Закљушен између:  

1. Нарушилац: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Пазар, ул. 28. нпвембар бр. 35,   
кпга заступа в.д. генералнпг  директпра Градимир Недљкпвић , дип.ецц  (у даљем тексту Наручилац) 
 
и 

2. ___________________, ул. _________________, из ___________________ , кпга заступа 
___________________________ ( у даљем тексту Испоручилац) 
 

Подаци о Наручиоцу Подаци о Испоручиоцу 

ПИБ: 101788008 ПИБ:  

Матишни брпј: 07194129 Матишни брпј:  

 Брпј рашуна:  

 
Пснов уговора: 

Брпј јавне набавке 
5/21- материјал за пешищћаваое  
и санитарну кпнтрплу впде 

Датум пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу 
Управе за јавне набавке 

 

Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра  

Ппнуда изабранпг ппнуђаша   

 
Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
1.1.Предмет угпвпра је исппрука дпбара кпја су предмет јавне набавке брпј 5/21. су дпбра - материјал 
за пешищћаваое  и санитарну кпнтрплу впде, партрија 1 – Алуминијум сулфат, према технишкпј 
спецификацији из кпнкурсне дпкументације, важећим прпписима, технишким услпвима, стандардима и 
нпрмативима кпји важе за пву врсту дпбара, упутствима пвлащћених лица Нарушипца, правилима 
струке и пдредбама пвпг угпвпра. 
1.2.Угпвпрне стране су сагласне да кплишина преузетих дпбара за време трајаоа угпвпра буде пдређена 
у складу са стварним пптребама Нарушипца, пднпснп да се мпже разликпвати пд угпвпрене. 

 
Члан 2. 

ВРЕДНПСТ УГПВПРА И ЦЕНА 
2.1.   Укупна вреднпст дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра са ПДВ-пм изнпси: ________________  динара 
2.2.   Јединишне цене дате су у ппнуди и изнпсе: 

Редни 
бр. 

Назив партије / ппзиције 
Јед. 

мере 
Кплишина 

Јединишна цена 
(без ПДВ-а) 

Динара 

Укупна јединишна 
цена  (без ПДВ-а) 

Динара 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

Алуминијум сулфат тпна 100   

УКУПНП без ПДВ-а динара 

ПДВ  __________ % динара 

УКУПНП са ПДВ-ом динара 

 
2.3. Угпвпрена цена је дата на паритету ДДП Нарушипца ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар, 
филтерскп ппстрпјеое, ул. Хачет бб. 
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2.4 Утврђене јединишне цене не мпгу се једнпстранп меоати. Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да су 
угпвпренпм ценпм из става 1. пвпг шлана пбухваћени сви трпщкпви кпје ппвпдпм изврщеоа пвпг угпвпра 
има Исппрушилац, укљушујући и извещтај п квалитету угпвпрених дпбара. 
2.5.Исппрушилац се пдрише права на прпмену цене у рпку пд 30 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
2.6.Укпликп накпн истека рпка из. таш. 2.5 исппрушилац предлпжи ппвећаое угпвпрених јединишних цена 
дпбара, дужан је да пд нарушипца писаним путем затражи  оегпву сагласнпст за прпмену цена, уз 
навпђеое разлпга за траженп ппвећаое цена. 
2.7. Евентуалне прпмене цена ће се регулисати Анекспм пвпг угпвпра, искљушивп укпликп у перипду на 
кпји је закљушен пвај угпвпр дпђе дп смаоеоа или ппвећаоа цена сирпвина кпје шине структуру цена из 
ппнуде Исппрушипца, када Исппрушилац дпставља нарушипцу захтев за увећаое јединишних цена из 
ппнуде исппрушипца. 
2.8.Исппрушилац је дужан да прпмену јединишне цене дпказује пригиналним фактурама прпизвпђаша 
сирпвина кпје се дпстављају Нарушипцу на увид, а кппија пвих фактура за шуваое у угпвпрнпј 
дпкументацији, кпја кап услпв за разматраое захтева за прпмену угпвпрене јединишне цене мпра да 
садржи ппдатак када су сирпвине за прпизвпдоу набављене и пп кпјпј цени и дпкументацију кпја јаснп 
дпказује да се не ради п сирпвинама кпје је исппрушилац набавип раније, пре ппвећаоа цена пд стране 
прпизвпђаша, свпјих дпбављаша и држап на лагеру, такп да Нарушилац јаснп мпже да утврди да се не ради 
п сирпвинама кпја се већ налази на лагеру кпд Исппрушипца. 
2.9.Захтев мпра да садржи пбразлпжеое разлпга за ппвећаое јединишних цена са анализпм структуре 
јединишних цена уз кпје се прилаже дпкументација п расту цена сирпвина кап и дпказ п датуму 
прпизвпдое угпвпрених дпбара за кпја Исппрушилац захтева увећаое јединишних цена, кап и пп захтеву 
Нарушипца и друге дпказе да се не ради п рпби са лагера. 
2.10.Захтев Исппрушипца из предхпднпг става Нарушилац се пбавезује да размптри са пажопм дпбрпг 
привредника у рпку пд 10 радних дана пд дана дпстављаоа Нарушипцу, а пвај угпвпр се сматра 
раскинутим укпликп Нарушилац и Исппрушилац у нареднпм рпку пд 15 радних дана не ппстигну пбпстрану 
писану сагласнпст п прпценту увећаоа јединишних цена. 
 

Члан 3. 
ПЛАЋАОЕ 
3.1. Исппрушилац се пбавезује да ће пп изврщенпј исппруци дпбра дпставити фактуру Нарушипцу на 
пснпву стварне врсте угпвпрених дпбара из Листе цена усвпјене ппнуде, пверене пд стране Нарушипца. 
3.2. Нарушилац се пбавезује да дпспеле пбавезе пп пснпву изврщених исппрука дпбара  измири 
уплатпм на текући рашун Исппрушипца у рпку пд 45 дана пд дана фактурисаоа. 
3.3. Исппрушилац се пбавезује да на фактури унесе брпј ппд кпјим је Угпвпр заведен кпд Нарушипца, 
уз кпју ће дпставити птпремницу пп кпјпј је дпбрп исппрушенп. 
 

Члан 4. 
НАЧИН  ИСППРУКЕ 
4.1. Исппрука ће се врщити Фцп магацин Нарушипца дпстављаоем наручбенице-изјаве.  
Рпк исппруке је ____ дана ( не дужи пд 7 календарских дана ) пд дана дпстављаоа ппручбенице-изјаве. 
4.2   У свим слушајевима када Исппрушилац није у мпгућнпсти да изврщи исппруку у угпвпренпм рпку, 
дужан је да п тпме пбавести Нарушипца без пдлагаоа, и тпм приликпм ће се утврдити евентуалнп 
прпдужеое рпка исппруке. 
4.3   Крајое пдедищте: ЈКП „Впдпвпд и канализација“ - Филтерскп ппстрпјеое, ул. Хачет бб, Нпви Пазар 
 
 

Члан 5. 
УГПВПРНА КАЗНА 
5.1.    У слушају да Исппрушилац не изврщи исппруку дпбра у угпвпренпм рпку, пднпснп ни у накнаднп 
утврђенпм рпку, биће дужан да плати угпвпрну казну у висини пд 5 прпмила за сваки дан закащоеоа, 
али такп да укупан изнпс не прелази 5 % ( пет прпцената ) пд фактурисане вреднпсти сваке ппјединашне 
исппруке. 
5.2.    Исппрушилац се пслпбађа плаћаоа угпвпрне казне укпликп дпкаже да је задпцоеое дпщлп из 
узрпка за кпје не пдгпвара, тј. из разлпга вище силе. 
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Члан 6. 

КПНТРПЛА КВАЛИТЕТА, ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
6.1. Квалитативну и квантитативну примппредају угпвпрених дпбара врщи пријемна кпмисија 
састављена пд представника угпвпрних страна, кпја записнишки кпнстатује исппруку дпбра кап и 
примппредају сертификата, атеста, гарантних листпва и друге прпписане и пптребне дпкументације  
кап дпказ да су исппрушена дпбра угпвпренпг квалитета из кпнкурсне дпкументације. 
6.2. Нарушилац задржава правп да приликпм примппредаје дпбра, иста прпвери и врати, укпликп се 
ппкаже да не пдгпварају угпвпренпм квалитету. 
6.3. Сматраће се да је Исппрушилац предап угпвпренп дпбрп данпм пптписиваоа Записника п 
примппредаји пд стране пвлащћених представника угпвпрних страна без примедбе. 
6.4. Приликпм примппредаје Нарушилац је дужан да исппрушена дпбрп на упбишајен нашин прегледа 
и да свпје примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу. 
6.5. Акп се накпн примппредаје ппкаже неки недпстатак, кпји се није мпгап пткрити упбишајеним 
прегледпм Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 8 
дана пд дана када је недпстатак пткрип. 
6.6. У слушају да је Исппрушилац знап или мпрап знати за недпстатак, Нарушилац има правп да се на те 
недпстатке ппзпве и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп благпвременп 
пбавести Исппрушипца п упшенпм недпстатку. 
6.7. У слушају из става 6.6. пвпг шлана Нарушилац има правп да захтева пд Исппрушипца да птклпни 
недпстатке или да му преда дпбрп без недпстатака (испуоеое угпвпра). 
6.8. Акп Нарушилац не дпбије испуоеое угпвпра у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева за 
испуоеое угпвпра из става 6.7. пвпг шлана Нарушилац има правп да раскине угпвпр, п шему ће писанп 
пбавестити Исппрушипца. 
6.9. Нарушилац мпже да раскине угпвпр акп је предхпднп пставип Исппрушипцу накнадни примерени 
рпк за испуоеое угпвпра, кпји не мпже бити дужи пд 5 ( пет ) дана пд дана пријема пбавещтеоа из 
става 6.8. пвпг шлана. 
6.10. Рпк упптребе је ___________ гпдина (минимум 24 месеца) пд дана изврщене исппруке 
угпвпрених дпбра, (датум пптписиваоа записника п примппредаји без примедби пд стране 
пвлащћених лица Нарушипца). 
6.11. За све недпстатке кпји се ппјаве у тпку трајаоа рпка упптребе, Нарушилац ппднпси Исппрушипцу 
писанп пбавещтеое у кпјем налаже оихпвп птклаоаое п трпщку Исппрушипца, а наведене 
недпстатке.Исппрушилац је у пбавези да птклпни у рпку пд 8 ( псам ) дана пд дана пријема пбавещтеоа 
Нарушипцу. 
6.12. Акп Исппрушилац не птклпни недпстатке у утврђенпм рпку, Нарушилац има правп да изнпс укупне 
щтете кпју претрпи наплати пп правилима Закпна п пблигаципним пднпсима. 
6.13. За пптребе пвпг угпвпра слушајем вище силе на страни Исппрушипца пднпснп на страни 
Нарушипца, сматраће се дпгађај кпји је ван кпнтрпле Исппрушипца пднпснп Нарушипца и кпји ни са 
највећпм пажопм дпбрпг привредника није мпгап да се предвиди и није мпгап да се избегне 
разумнпм радопм, а није у питаоу кривица или нехат прппущтаоа дужне пажое пд стране 
Исппрушипца, пднпснп Нарушипца.  
6.14. Вища сила из предхпднпг става мпже да пбухвати, ппжаре, ппплаве, епидемије, санкције, и сл. 
али искљушује щтрајк раднп ангажпваних лица пд стране Исппрушипца пднпснп Нарушипца, пднпснп 
прпизвпђаша.  
6.15. У слушају наступаоа вище силе какп је дефинисанп предхпдним ставпвима на страни  
Исппрушипца, Исппрушилац се не мпже ппзивати на немпгућнпст изврщеоа пвпг угпвпра, јер су дпбра 
из шлана 1. пвпг угпвпра ствари пдређене пп рпду,  Исппрушилац је дужан да истпг дана дана када је у 
складу са предхпдним ставпвима наступип слушај вище силе на страни Исппрушипца п наступаоу вище 
силе писаним путем извести Нарушипца и настави са изврщеоем свпјих пбавеза пп пвпм угпвпру све 
дпк је тп разумнп мпгуће и пбавезан је да тражи све разумне алтернативне нашине за изврщеое такп да 
не буду пметани дпгађајем вище силе, у прптивнпм Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм 
дпстављенпм Исппрушипцу раскине пвај угпвпр и наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп 
изврщеое ппсла. 
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6.16. За слушај вище силе на страни Исппрушипца или страни Нарушипца траје дуже пд 30 (тридесет) 
дана, Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм дпстављенпм Исппрушипцу, у кпјпј се ппзива 
на пвај шлан угпвпра, раскине пвај угпвпр.  
 

Члан 7. 
НАБАВКА РАДИ ППКРИЋА 
8.1. У слушају када Исппрушилац не изврщи исппруку дпбра на време пп плану Нарушипца, Нарушилац 
ће изврщити набавку дпбра ради ппкрића пд другпг дпбављаша, а Исппрушилац је у пбавези да 
надпкнади евентуалну разлику у цени. 

 
 Члан 8. 

СТУПАОЕ НА СНАГУ И РПК ВАЖНПСТИ УГПВПРА 
9.1.    Овај угпвпр ступа на снагу када су испуоени следећи услпви: 
Купац и Прпдавац су пптписали, пверили свпјим пешатпм и прпписанп у свпјим писарницама завели 
пвај угпвпр, па се за пптребе пвпг угпвпра кап дан пбпстранпг пптписиваоа не узима датум 
пптписиваоа и прпписанпг завпђеоа пвпг угпвпра у писарници кпд угпвпрне стране кпја га је прва 
пптписала и завела, већ датум пптписиваоа и прпписанпг завпђеоа пвпг угпвпра у писарници угпвпрне 
стране кпја га је кап ппследоа пптписала и завела. 
9.2.     Угпвпр има важнпст дп испуоеоа предмета угпвпра. 

 
Члан 9. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
10.1.  За све щтп није регулисанп пдредбама пвпг угпвпра има се примеоивати Закпн п   пблигаципним 
пднпсима. 
10.2.  У слушају престанка правнпг субјективитета једне пд угпвпрних страна, угпвпрне пбавезе се имају 
изврщити са правним сукцеспрпм пднпсне стране. 
10.3. У слушају сппра кпји угпвпрне стране не мпгу рещити међуспбним сппразумпм биће надлежан 
Оснпвни суд у Нпвпм Пазару. 
10.4.    Саставни деп угпвпра шине: Ппнуда Исппрушипца и Технишка спецификација. 
10.5.  Угпвпр је сашиоен у 4 ( шетири ) идентишна примерка, пд кпјих свака угпвпрна страна   задржава 
пп два примерка. 
 

 

 
                  НАРУЧИЛАЦ:               ИСППРУЧИЛАЦ: 
 
ЈКП „Водовод и канализација“  Нови Пазар            _____________________________ 

В.д.генералнпг директпра            _____________________________ 
Грaдимир Недеокпвић, дипл.ецц         _____________________________ 

 
 
 
-------------------------------------------------          _______________________________  
 
 
 


