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МОДЕЛ УГОВОРА   

Партија 1. – резервни делови за пумпе LOWARA  FHS40-250/110 P и LOWARA FHS 50-250/185 P 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 
 

 
 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД  И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Нови Пазар 
 ( у даљем тексту :Купац  ) 

 
и 

___________________________________________________________________________ 
______________________________________________ 

( у даљем тексту : Продавац ) 
 
 
ЈКП водовод и канализација,  Нови Пазар, Београд, 28 новембар,  
ПИБ 101788008,  
Матични број 7194129,  
које заступа в.д. генералног директора др Градимир Недељковић 
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
.................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
у даљем тексту Продавац),  
са друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди 
_____________________________,ул.____________________из___________________), 
_____________________________,ул.____________________из ___________________),  
закључују : 
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УГОВОР O КУПОПРОДАЈИ  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУМПЕ  

LOWARA  FHS40-250/110 P и LOWARA FHS 50-250/185 P 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродајe резервних 
делова за пумпе – Партија 1. – Резервни делови за пумпе LOWARA  FHS40-250/110 P и LOWARA FHS 50-250/185 
P , предвиђене количине су оквирне. 

PARTIJA 1. 
I II III IV V 

Red 
br Tip pumpe  LOWARA     FHS40-250/110 P 

Okvirna 
količina 
(kom) 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

1 Radno  kolo pumpe    
2 Vodjica  prednja    
3 Vodjica  zadnja    
4 Mehanička  zaptivka sa O prstenom    
5 Sponjica  sa motorom (osovina pumpe)    
6 Ventilator  el. motora     
7 Ležaj  el. motora prednji    
8 Ležaj  el. motora zadnji    
9 Senzor  pritiska  Huba Control 0-25bari  

 
   

10 Senzor  pritiska  Huba Turck 0-25bari 2-20mA  kat. 
 

   
11 Frekventni  regulator  11kw – isprogramiran sa ugradnjom    
12 Deklo  elektro  motora – zadnje 11kw    
13 Komplet  pumpa  sa  elektromotorom FHS40-250/110P    

Ukupna cena bez PDV-a  
PDV  

Ukupna cena sa PDV-om  
Red 
br Tip pumpe  LOWARA FHS 50-250/185 P 

Okvirna 
količina 
(kom) 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

1 Radno  kolo pumpe    
2 Vodjica  prednje    
3 Mehanička  zaptivka sa O-pstenom    
4 Sponjica  sa motorom (osovina pumpe)    
5 Ventilator  el, motora    
6 Ležaj  el. Motora  prednji    
7 Ležaj el. Motora  zadnji     
8 Zadnje deko  el. Motora     
9 Frekventni  regulator  18.5kw - isprogramiran sa 

ugradnjom     

10 Vodjica  zadnja    
11 Komplet  pumpa  sa  elektromotorom  FHS 50-250/185 P    

Ukupna cena bez PDV-a  
PDV  
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Ukupna cena sa PDV-om  
Ukupnao za partiju 1.  bez PDV-a 

Ukupno za Partiju 1.   sa PDV-om 
 

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____________ од ____________ године која је поднета путем 
портала јавних набавки. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Укупна вредност добара по овом уговору износи ____________________ динара без ПДВ-а,     
(словима: ____________________________________________________________________ динара),  
а  према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог уговора. 
Припадајући ПДВ износи ______________________________________ динара. 
(словима: _____________________________________________________________________ динара). 
Укупна вредност Уговора износи ____________________________ динара са ПДВ-ом,  
(словима: ______________________________________________________________________динара) 
 
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3.  
Купац ће плаћања вршити на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана 
од дана службеног пријема.  
Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у 
смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству као и других прописа који уређују предметну 
област. 
Продавац је дужан да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа: 
- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена; 
- копију налога за испоруку Купца; 
Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као рачуноводствене исправе, 
и уз које нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћени као основ за исплату по овому говору. 
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном пријема исправног рачуна за испоручена добара у 
стовариште Купца. 
 
ПАРИТЕТ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
Испорука предметних добара биће извршена у магацин FCO филтерско постројење Купца, Нови Пазар, улица 
Хаџет бб.  
 
РОК  ИСПОРУКЕ ДОБРА 

Члан 5. 
Рок испоруке добара не може бити дужи 7 (седам) дана од дана добијања налога за испоруку након 
потписивања Уговора. 
 
TEХНИЧКИ УСЛOВИ 

Члaн 6. 
Добра из члана 1. овог уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој 
документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима и подацима из усвојене 
понуде. 
Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или 
губитака за време транспорта и ускладиштења. 
Уз сваки уређај који се испоручује као механичка и функционална целина мора да се приложи фабрички атест 
о финалној контроли.  
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КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИJEМ  

Члaн 7. 
Продавац је у обавези да приликом испоруке обезбеди комплетну пратећу техничку документацију за 
испоручену опрему (монтажне шеме, детаљне шеме уређаја и електронских склопова, детаљна упутства за 
употребу и монтажу) на српском језику. 
Продавац је дужан да, у року наведеном у члану 5. овог уговора, писменим путем обавести Купца о датуму 
квалитативног пријема и то најкасније 10 дана пре планираног квалитативног пријема. 
Уколико стручна лица Купца утврде да добра која су предмет квалитативног пријема, нису у складу са 
техничким захтевима Купца или која поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже, као и у 
случају не испоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови и упутства), Купац ће одбити 
пријем, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.  
Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и 
испоручи добра у складу са техничким захтевима Купца, најкасније у року од 5 радних дана од дана пријема 
Записника о рекламацији, за која ће се извршти поновни квалитативни пријем. 
Уколико стручна лица Купца немају примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, за 
иста ће бити извршен квантитативни пријем. 
Квантитативни пријем добара ће бити извршен одмах након испоруке у стовариште Купца и сачињавања 
Записиника о квалитативном пријему, упоређивањем података из фактуре и отпремнице ca стварно 
испорученом врстом и количином добара. 
Плаћање рекламиране робе извршиће се после отклањања утврђених недостатака. 
 
РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА 

Члан 8. 
Гарантни рок од ______ месеца почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем 
добара.  
Продавац даје гаранцију за испоручена добра најмање 24 месеца од дана квалитативног односно техничког 
пријема. 
Продавац је дужан да у случају квара о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току гарантног рока, 
a Купац задржава право испостављања захтева за продужење гарантног рока. За настале рекламације, Купац 
сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Продавцу. Продавац је дужан да 
рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације. Гарантни рок за ново испоручено добро 
које је заменио због квара тече од дана његове испоруке. 
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су дoбрa, кoja сe испoручуjу пo овом угoвoру, у склaду са техничким захтевима Купца и 
подацима из усвојене понуде. 
Гарантни рок за новоиспоручена добра која се не уграђују већ испоручују у магацин почиње да тече од датума 
квантитативног пријема добара у стовариште Купца. 
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9.  
Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у року предвиђеним Уговором,  дужан је 
да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (промил) дневно на  вредност 
извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности 
Уговора. 
Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне. 
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна. 
Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне 
од неисплаћене вредности испоручених добара. 
Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Постојање и износ штете Купац мора да докаже. 
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Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку  добара која битно одступа од уговорних 
одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења 
плаћања Продавца, из члана 10. овог уговора, поднесе на наплату. 
 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 

Члан 11.   
У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна  
објашњења и  информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема. 
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или 
организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12.  
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне 
обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете. 
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити  Продавцу раскине овај 
уговор:  

- aкo Продавац нe изврши испоруку добара у цeлoсти у рoку из Уговора, као ни у накнадном року који му 
Купац одреди; 

- у случају кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних 
обавеза од стране запослених лица Продавца; 

- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, 
односно уколико поступи супротно одредбама Уговора; 

- Купац може раскинути уговор уколико га продавац не обавести и одобри попусте које одобрава и 
другим корпоративним клијентима, отказним роком од 7 дана  од дана достављања писаног 
обавештења о раскиду. 

- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором. 
Уговорне стране су обавезне да о раскиду Уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти 
не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 13.  
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно од одговорности за незивршење обавеза по овом 
уговору, уколико је оно последица више силе.  
 
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  закључења овог уговора, као 
резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, 
пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку 
непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не 
обавести другу страну о  наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може 
се позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења. 
 
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења 
уговорних обавеза. 
 
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по 
свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности. 
 
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна  задржава 
право да раскине Уговор 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 14.  

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора решавати 
споразумно.  
У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност  Основног суда у Новом 
Пазару. 
 
ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА 

Члан 15.  
Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса. 
Купац може током трајања Уговора о купопродаји у складу са одредбама чланова 156. - 161. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) да измени Уговор без спровођења поступка јавне набавке. 
Предмет Уговора се не може мењати. 
 

              РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Члан 16. 

Овај уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног 
потписивања Уговора. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други 
прописи Републике Србије који регулишу ову област. 

Члан 18. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.  

Члан 19. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) 
примерка. 

 

 
          за Продавца                                                                                                 за Купца 
                     в. д. генералног директора 
 
____________________                                                                                     _________________________ 
          Градимир Недељковић дипл.ецц 
 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни све захтеване податке у моделу уговора. 


	МОДЕЛ УГОВОРА
	ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД  И КАНАЛИЗАЦИЈА
	Нови Пазар
	( у даљем тексту :Купац  )
	и
	______________________________________________
	( у даљем тексту : Продавац )
	за Продавца                                                                                                 за Купца
	____________________                                                                                     _________________________


