
ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                     К.П. 1/2016-3/12             

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА – партија број 1 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Понуђач мора да попуни модел уговора, овери и потпише модел, и исти достави у понуди. 
Уговорне стране: 
 
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Мирослав 
Богдановић,  (у даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________________________________________   

адреса: _______________________________________________________                                        

кога заступа: _________________________________________________________, директор    

(у даљем тексту: Продавац) 
                 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):        
1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) – (у 
даљем тексту: Продавац).  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према Купцу. 
 

Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                       Попунити податке              
                                  

Број набавке:  К.П. 1/2016-3/12  (на основу захтева за ЈН број 11/ 55 од 14.02.2018. године)      
Предмет уговора: Резервни делови за возила Iveco 
Партија број 1 – делови погона 
Позив за подношење понуда упућен је квалификованим понуђачима дана 15.03.2018. године, 
и објављен је на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда, и на 
интернет страници ЈКП "Градска чистоћа".  
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати) 
 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручи предмет 
набавке (Партија број 1 – делови погона), премa понуди број  _________ од 
____________2018.  године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине саставни део овог 
уговора. 

 
(напомена: Попунити  страну)  



ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                     К.П. 1/2016-3/12             

 

МОДЕЛ УГОВОРА – партија број 2 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Понуђач мора да попуни модел уговора, овери и потпише модел, и исти достави у понуди. 
Уговорне стране: 
 
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Мирослав 
Богдановић,  (у даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________________________________________   

адреса: _______________________________________________________                                        

кога заступа: _________________________________________________________, директор    

(у даљем тексту: Продавац) 
  Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):        
1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) – (у 
даљем тексту: Продавац).  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према Купцу. 
 

Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                       Попунити податке 
                                                  
Број набавке:  К.П. 1/2016-3/12  (на основу захтева за ЈН број 11/ 55 од 14.02.2018. године)      
Предмет уговора: Резервни делови за возила Iveco 
Партија број 2 –  делови возила ZASTAVA  
Позив за подношење понуда упућен је квалификованим понуђачима дана 15.03.2018. године, 
и објављен је на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда, и на 
интернет страници ЈКП "Градска чистоћа".  
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати) 
 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручи предмет 

набавке (Партија број 2 – делови возила ZASTAVA), премa понуди број  _________ од 
____________2018.  године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине саставни део овог 
уговора. 

 

(напомена: Попунити  страну)  
 

 



ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                     К.П. 1/2016-3/12             

 

МОДЕЛ УГОВОРА – партија број 3 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Понуђач мора да попуни модел уговора, овери и потпише модел, и исти достави у понуди. 
Уговорне стране: 
 
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Мирослав 
Богдановић,  (у даљем тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________________________________________   

адреса: _______________________________________________________                                        

кога заступа: _________________________________________________________, директор    

(у даљем тексту: Продавац) 
  Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):        
1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) – (у 
даљем тексту: Продавац).  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према Купцу. 
 

Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                       Попунити податке 
                                                  
Број набавке:  К.П. 1/2016-3/12  (на основу захтева за ЈН број 11/ 55 од 14.02.2018. године)      
Предмет уговора: Резервни делови за возила Iveco 
Партија број 3 – делови Iveco мотора 
Позив за подношење понуда упућен је квалификованим понуђачима дана  15.03.2018. године, 
и објављен је на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда, и на 
интернет страници ЈКП "Градска чистоћа".  
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати) 
 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручи предмет набавке 
(Партија број 3 – делови Iveco мотора), премa понуди број  _________ од 
____________2017.  године и пратећем обрасцу структуре цене, који чине саставни део овог 
уговора. 
 
 

(напомена: Попунити  страну) 


