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МОДЕЛ УГОВОРА 

Понуђач је у обавези да попуни и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
 
 

ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Марко 
Попадић  (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
______________________________________________________________________________________ 
 (Назив понуђача)                                                 
 __________________________________________________________________________________ 
 (Адреса понуђача)                                      
__________________________________________________________________________________ 
 (Лице овлашћено за потписивање уговора) (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:  О.П. 54/2019 
Предмет набавке: Средства и прибор за одржавање посебних намена, на основу захтева за ЈН број 
11/813 од 23.07.2019. године 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ___________ од ________.2019. године 

 
 
Закључују: 

 
УГОВОР 

о јавној набавци добара 
 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци средстава и прибора за одржавање хигијене 
посебних намена, према према техничкој спецификацији из конкурсне документације, понуди 
Продавца број __________________ од __________.2019. године и пратећем обрасцу структуре цена, 
који чине саставни део овог уговора.  

 
 
(напомена за понуђача: захтеване податке попунити хемијском оловком) 
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Члан 2. 
Вредност уговора 

 Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог 
ПДВ износи ______________________ динара.  

 Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ 
износи _____________________ динара. 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и 
обухватају све зависне трошкове. 

(Купац ће у зависности од укупне вредности понуде, у уговору који  буде закључио са 
изабраним понуђачем, обзиром да се уговор закључује на период од 12 месеци, определити 
средства која по основу овог уговора доспевају у текућој, односно део средстава који доспева у 
наредној буџетској години). 

 
Члан 3. 

Купац може у складу са чланом 115. Закона о јавнм набавкама, након закључења уговора, 
без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора.  

У случају из претходног става Купац и Продавац  ће закључити анекс уговора, којим ће 
регулисати повећање уговорене вредности. 

У случају повећања вредности уговора, Купац има обавезу да поступи у складу са чланом 
115. став 5. Закона. 

 
Члан 4. 

Начин плаћања 
Плаћање уговорених добара вршиће се након сваке испоруке и потписивања пријема од 

стране Купца, а у року од 45 дана по пријему исправне фактуре са пратећом документацијом. 
Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, 

број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена. 
 

Члан 5. 
Рок, начин и место испоруке 

Испорука средстава и прибора за одржавање посебних намена ће се вршити сукцесивно, на 
основу писаног захтева Купца, према динамици и количини коју одреди Купац. 

Рок за испоруку износи  __ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца. 
Продавац је у обавези да испоруку поручених добара најави писаним путем, најкасније један 

дан пре дана испоруке. 
У случају наступања оправданих објективних околности, а које су настале мимо воље 

Продавца, и које онемогућавају испоруку уговорених добара у прописаном року из става 1. овог 
члана, Продавац може упутити Купцу образложени писани Захтев за продужење рока испоруке за 
конкретни захтев за испоруку уговорених добара, који Купац без одлагања разматра, након чега даје 
или одбија сагласност. Испорука извршена на основу добијене сагласности Купца сматраће се 
испоруком у уговореном року. 

Примопредаја је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд, магацин број 1. 
Приликом испоруке, декларација се мора налазити на производу, односно његовом 

паковању, написана на лако уочљив и читљив начин на српском језику.  
Продавац је дужан да приликом свааке испоруке предметних добара достави упутство за 

употребу истих на српском језику. 
 

Члан 6. 
Рок трајања производа 

Рок трајање уговорених добара је према декларацији произвођача. 
 

Члан 7. 
Контрола квалитета 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати захтевима из конкурсне документације. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и 
квалитативан пријем добара. 

 
(напомена за понуђача: захтеване податке попунити хемијском оловком) 
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У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се 

записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена. 
У случају да Купац након пријема уговорених резервних делова утврди неки недостатак који 

се није могао открити приликом примопредаје (скривене мене), сачиниће писану рекламацију којом 
ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема 
рекламације, неодговарајућа добра замени новим и одговарајућег квалитета. 

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по 
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

 
 

Члан 8. 
Прекорачења рока и уговорна казна 

У случају прекорачења уговореног рока из члана 4. и 7. овог уговора, Продавац се обавезује 
да, на захтев Купца, плати на име уговорне казне 1 % од износа уговорене вредности поручених  
добара без ПДВ (по основу појединачног захтева за испоруку), по основу којих  је доцња наступила, 
с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи износ од 10% укупне вредности уговора без 
ПДВ. 

У случају прекорачења рока из члана 4. и 7. овог уговора, које је дуже од 10 дана, Купац има 
право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да раскине 
предметни уговор.  

 
Члан 9. 

            Средства финансијског обезбеђења 
Продавац приликом закључења уговора Купцу доставља: 
- За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ - прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.    
У случају да Продавац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 

уговором, Купац ће дати на наплату меницу за добро извршење посла у вредности која је у сразмери 
са повредом уговорних обавеза, а максимално у вредности 10% од уговорене вредности без ПДВ.  

Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од дана истека уговорене обавезе у 
целости. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 
након истека рока важности менице. 

 
Уз одговарајућу меницу Продавац доставља и следећа документа: 
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (Менична овлашћења); 
- оверену фотокопију картона депонованих потписа (оверену од стране банке коју 

Извршилац наводи у меничном овлашћењу) не старију од 6 месеци; 
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са 

интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС. 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). 
 

Члан 10. 
Важење, измене и раскид  уговора 

Уговор ступа на снагу даном закључења и траје до испуњења уговорене вредности из члана 
2. став 1. овог уговора, а најдуже до 30.06.2020. године. 

Утрошком планираних средстава Купца за предметну набавку која су утврђена чланом 2. 
овог уговора, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, о чему ће 
Продавац бити писаним путем обавештен.  

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну 
обострану сагласност уговорних страна. 

Свака од уговорних страна има право на отказ овог уговора, у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране. 

У случају наступања околности из става 4. овог члана, уговорне стране могу отказати 
овај уговор у писаној форми, без отказног рока. 
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Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују 

да су за време његовог трајања наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да 
и даље буде на снази, уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.   

Уговорна страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности 
ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу. 

 

 
Члан 11. 

Завршне одредбе 
Сви настали споровни у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писаном 

облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у 
Београду. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи. 

Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих два задржава Продавац, а 
четири Купац. 

 
 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 
 
 
 
 

За Купца: 
 

 
     За Продавца: 

 

Директор 
Марко Попадић, маст.политик. 

 
 Директор 

 

 

 

 

 

 

(за понуђача - захтеване податке попунити хемијском оловком и потписати Модел уговора) 

 


