
 

 

 
УГОВОР 

 

Закључен између: 

1. ЈП „ВОДОВОД“  из Врања, Београдска 63 
       кога заступа директор Горан Ђорђевић(у даљем тексту: Наручилац). 

  МБ: 07226560, ПИБ: 100403773 
 
и Испоручиоца 

____________________________,улица и број_____________,место  ____________ 
       Кога  заступа директор _____________ (у даљем тексту: Испоручилац). 

  МБ: ______________, ПИБ: _____________ 
 

Члан 1. 
Предмет уговора (Уговор број 1) су добра: 4-Д/2022 Песак, шљунак и еруптивни агрегат 

(у даљем тексту: добра),који се закључује на основу Оквирног споразума заведеног код Наручиоца под 

бројем __________ од ___________ године, односно Испоручиоца под бројем___________ од ___________. 

године, (отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума број . 
Овај Уговор се закључује у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________ од 

____________. године, која чини саставни део закљученог Оквирног споразума на основу кога се закључује 

овај Појединачни уговор и техничкој спецификацији Испоручиоца. 
 

Члан 2. 

Укупна вредност добара по фиксним ценама за јединицу мере из техничке спецификације  Испоручиоца 

износи : 

______________динара (словима: ________________________________ 00/100), 
и то: 

Ред 

бр. 
 ВРСТА ДОБРА 

јед.ме

ре 

оквирна 

количин

а 

Јединична цена 

без ПДВ 

Укупно (дин) 

без ПДВ-а 

1  2 3 4 5 7 

       

  

 

У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у испоруци предметних добара. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог Уговора. 
 

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 3. 
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити у року утврђеном у члану 7. Оквирног споразума. 

Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да ће добра испоручивати на адресу Наручиоца – Радничка бб, Врање, магацин 
код железничке станице,  у радно време Наручиоца. 
Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку Наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни 

и квантитативни пријем добара. 

 
 

Члан 5. 

Уколико Испоручилац, у складу са овим Уговором, не испоручи добра у року из члана 3. обавезан је да за 
сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених добара, с тим да укупан 

износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених добара из члана 2. 

Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини од  5% укупне цене уговорених добара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду стварне штете.  

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ 
Члан 6. 



 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према условима из овог Уговора и техничкој 

спецификацији Наручиоца. 
 

Члан 7. 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке, о чему ће бити сачињен записник о примопредаји, 

који представља обавезан прилог уз фактуру Испоручиоца. 
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје 
евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.  

Испоручилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони 

без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца без одлагања. 

ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Члан 8. 
Наручилац ће цену добара плаћати у року до 45 (четрдесетипет) дана од дана пријема исправног 

рачуна Испоручиоца, на основу документа (отпремнице) који испоставља Испоручилац, а којим се 

потврђује примопредаја добара, у свему на основу наруџбенице (о јавној набавци) који испоставља 
Наручилац Испоручиоцу или обострано потписаног појединачног уговора о јавној набавци, у складу са 

овим Оквирним споразумом. 

Фактурисање се врши на основу обострано потписаног записника и/или отпремнице у којем су 

наведена добра која су предмет купопродаје. 
Испоручилац је дужан да фактуре достави Наручиоцу на адресу: Београдска 63, Врање. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

Члан 9. 
 

За испуњење уговорних обавеза   

Испоручилац се обавезује да, у тренутку закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, 

преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за испуњење уговорних 
обавеза посла. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. 

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не извршава све своје обавезе у роковима и 
на начин предвиђен појединачним уговором. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју 

Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Ако у току реализације уговорених обавеза, дође до померања рокова за извршење, рок трајања 

средства финансијског обезбеђења се продужава. 

 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 10. 

Раскид уговора вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид уговора уколико је дошло до 

битне повреде уговора од друге уговорне стране. 
У случају раскида уговора, уговорна страна која раскида Уговор је дужна да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној 
страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза 

насталих пре раскида. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  
стварнуштету. 
Уколико Испоручилац не испуни уговорне обавезе у року по питању лагеровања и испоруке према 

спецификацији,   уговор се закључују са другопласираним Испоручиоцем. 

 
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. 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство у року од 12 

(дванаест) месеци од дана закључења. 

 
Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно 

реше, а случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у Лесковцу. 
 

Члан 14. 
На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други 
важећи прописи. 
 

Члан 15. 
Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне 
стране. 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2 
(два) за Наручиоца. 
 

    ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                          НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                                      ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ 
                                                                                                                      дипл.екон.Горан Ђорђевић 

_____________________                                                                             ______________________ 

  


	Раскид уговора вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

