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 МОДЕЛ УГОВОРА  
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 
ПАРТИЈА 1 – Индустријски елктрични дизел агрегат 

 
Закључен између: 
 
ЈКП „Водовод и канализација., са седиштем у  Новом Пазару, улица 28. Новембар бр. 35 
ПИБ: 101788008  Матични број: 7194129 
Телефон: 020/ 311-7713 Телефакс: 020 /316-847, 
које заступа в. д. генералног директора,  Градимир Недељковић дипл.ецц 
 (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
_______________________________________________ 
са седиштем у ______________________________, улица ___________________________, 
ПИБ:_____________________________ Матични број: _______________________________ 
Телефон:__________________________Телефакс:___________________________________ 
кога заступа____________________________________________  
 
(у даљем тексту: Испоручилац), 
 
(варијанта: понуда са подизвођачем) 
(Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________, ул _______________________ 
из ________________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу:_______________________________________________ ) 
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 
(варијанта: заједничка понуда)  
Понуђач је носилац посла следеће групе понуђача 
_____________________________________________________________________  
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 
 

Члан 1. 
Стране у уговору сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник PC", бр.91/2019;   у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 14 / 21 - „Набавка електричног и малог 
поkретног агрегата“; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ___/21 од ___.___.2021. године, у складу са којом 
се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца; 

- да је Испоручилац  доставио Понуду бр. ____________ од ___.___.2021. године, која чини саставни део 
овог уговора (у даљем тексту: Понуда).                                
 

 
Предмет уговора 

 
 Centrala:  311-773 

  Filtersko postrojenje: 383-999 
 Komercijala-FAX: 316-847 
 Rehnička služba: 311-785 

Direktor: 332- 472 
Pravna služba:312- 273 
Žiro račun160-7245-69 

 PIB:101788008 
  Mat.broj: 7194129 
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Члан 2. 
Предмет овог уговора је куповина добара – Индустријски елктрични дизел агрегат у складу са 

техничком спецификацијом која је саставни део овог уговора као прилог број 1 и понудом Испоручиоца. 
 

Цена 
Члан 3. 

Укупна уговорена вредност добара утврђена је према јединичним ценама из Понуде  Испоручиоца, 
а у свему у складу са захтевима Наручиоца из техничке спецификације у конкурсној документацији, а иста 
износи: 
Динара ____________________________________без ПДВ-а.  

Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати током извршења уговорне обавезе. 
Уговорне стране су сагласне да се, у складу са члановима 156 -161. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС бр. 91/19), након закључења овог Уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке, 
могу мењати одредбе овог Уговора. 
 

Начин и услови плаћања 
Члан 4. 

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће: 
- да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из Понуде и 

стварно испорученој количини добара; 
- да Испоручилац достави Наручиоцу фактуру;  
- да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури 

Испоручиоца,  у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана издавања исправне фактуре, под условом 
да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 6. овог уговора. 

 
Начин и место испоруке добара 

Члан 5. 
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити по потреби Наручиоца , у року од ............. 

(максимум 15 дана)  дана од  дана пријема писаног захтева за испоруку - поруџбенице од стране 
Наручиоца. 

Рок из става 1. може се продужити у посебним случајевим када испорука зависи од рока 
произвођача траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.   

Место испоруке –JKP Водовод и канализација, -  Филтерско постројење,  ул Хаџет бб, 36300 Нови 
Пазар, сви трошкови испоруке падају на терет Испоручиоца.  

Испоручилац се обавезује да предметно добро испоручи на адресу наручиоца, изврши   
инсталирање и пусти  у рад. 
 

Утврђивање квантитета, квалитета и одговорности  
Члан 6. 

Наручилац и Испоручилац ће констатовати испоруку добара потписивањем позитивног Записника о 
квантитативном пријему добара или отпремнице, чиме се потврђује да је испорука извршена на 
уговореном месту испоруке и да се испоручена добра подударају са захтеваним добрима из Техничких 
спецификација, и да немају видљивих недостатака.  

Након позитивног квантитативног пријема, Испоручилац је дужан да приступи монтирању, и 
пуштању у рад предметног добра.  

Наручилац има право да врши надзор над монтирањем и пуштањем у рад предметног добра. 
Обавезан је квалитативни пријем. О монтирању, пуштању у рад предметног добра ће се сачинити Записник 
о квалитативном пријему који потписују представник/ци Испоручиоца и овлашћени представници 
Наручиоца. Квалитативни пријем подразумева проверу функционалне исправности.  

Потписан записник из претходног става, сачињен на месту испоруке, услов је за плаћање 
испорученог добра. 

 У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету испорученог добра, недостаци ће бити 
записнички констатовани од стране представника уговорних страна. Испоручилац је дужан да у року од 2 
дана, од дана сачињавања Записника, отклони записнички утврђене недостататке, односно изврши замену 
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добра које не одговара техничким карактеристикама. У противном Наручилац задржава право да раскине 
уговор.  

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Испоручилац 
обавестио да неће испунити уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни 
уговор ни у накнадном року. 

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац. 
 

Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и 

стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, да уз добра достави документацију којом 
се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из техничке спецификације и 
позитивним прописима.  

Гаранција за испоручена добра износи ............ (минимално 12) месеци од дана извршене испоруке 
и потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему, истом је Испоручилац дужан да, о свом 
трошку, поступи по свакој писменој рекламацији Наручиоца и отклони у њој наведени недостатак 
(скривени недостаци)  или изврши замену рекламираног добра  и то у датом примереном року. 

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној Понуди означеној у члану 1. уговора. 
 

Средства обезбеђења 
Члан 8 

Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора достави Наручиоцу меницу за добро 
извршење посла.  

Меница мора бити без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини 
од 10% од уговорене вредности, без пореза, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа.  

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у случају:  
- да Испоручилац не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном року и 

на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања наручиоца.  
Меница за добро извршење посла биће враћена Испоручиоцу, након истека рока важења, на 

писмени захтев.  
Испоручилац је дужан да достави Наручиоцу меницу као средство обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року.  
Меница мора бити без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини 

од 10% од уговорене вредности, без пореза, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име отклањање 
недостатака у гарантном року, као и картон депонованих потписа.  

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају: 

 - да Испоручилац у гарантном року не отклони све уочене недостатке.  
Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена Испоручиоцу, након истека 

гарантног рока, на писмени захтев 
 

Виша сила   
Члан 9. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. Као случајеви више силе 
сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти 
као и друге околности настале после закључења уговора за које Уговорна страна докаже да није могла 
спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања је закаснила са испуњењем обавеза или није могла 
испунити своју обавезу.   

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења 
обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Изузетно, у случају да околности више силе које су наступиле на страни Испоручиоца трају толико 
дуго да у потпуности онемогућавају Наручиоца да обавља своју делатност, Наручилац има право 
једностраног раскида овог уговора. 
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Раскид уговора 
Члан 10. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна 
страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у писменој форми 
обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок за испуњење обавеза. 

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у датом року из претходног става, уговор се 
сматра раскинутим. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 
накнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.  

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 
уговорној страни. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим 
односима, Испоручилац  нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности 
Наручиоца.  
 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће настојати да 

споразумно реше. Уколико то није могуће, спор ће се решавати преко стварно надлежног суда у Novom 
Pazaru. 
 

Члан 13. 
На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се  Закон о облигационим односима и 

други важећи прописи. 
 

Члан 14. 
Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане  од 

стране овлашћених лица испред  обе уговорне стране. 
 

Члан 15. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица испред обе уговорне 

стране, а важи до утрошка уговорених финансијских средстава предвиђених чланом 3, став 1 овог Уговора 
или до истека рока од годину дана од дана ступања на снагу истог, у зависности од тога шта пре наступи. 
 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада 

по 3 (три) примерка. 
 
 
 
 
 
                Наручилац                   Испоручилац  

                                                                                             
                                                                                        
__________________________                                                              ___________________________ 
Градимир Недељковић, дипл.ецц. 


