
  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБРА - ПЕЛЕТА 

 

Закључен између: 

 

 1. Предшколска установа „Пахуљице“ Брус, 37220 Брус, Јосипа Панчића бб, коју заступа   

директор Ана Марковић Ђурђевић, - матични број: 07262396- ПИБ: 101142236 

 

и 

 

2. ____________________________________________ из ___________________, 

Ул._____________________________________, кога заступа ___________________________( у 

даљем тексту: Продавац).  

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

2.___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

3. ___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Купац спровео отворени поступак јавне набавке добра – ПЕЛЕТА за потребе 
Предшколске установе „Пахуљице“ Брус(јавна набавка број 0001/2022); 

- да је Продавац доставио понуду број __________________која у потпуности  одговара 

захтевима из конкурсне документације (попуњава понуђач); 

- да је Купац Одлуком о додели уговора ________________од _________________ изабрао 

Купца за предметну јавну набавку (попуњава Наручилац). 

-  

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је набавка пелета за потребе Предшколске установе „Пахуљице“ 

Брус, у свему према усвојеној понуди Продавца број ____________од _________ и одредбама овог 

уговора (попуњава Понуђач). 

          Понуда Продавца број ___________од________и чини саставни део овог уговорa. (попуњава 

Понуђач). 

 

(Продавац наступа са подизвођачем _________________________________, ул 

_____________________ из _________________________, који ће делимично извршити предметну 

набавку, у делу___________________________). (попуњава Понуђач уколико наступа са 

подизвођачем). 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КУПЦА: 

Члан 3. 

Купац има права /обавезе/  да: 

• Продавцу обезбеди несметан приступ просторијама у којима ће се извршити испорука;  

• по испоруци предметног добра, сачини записник о квалитативном и квантитативном 

пријему и потпише га заједно са Продавцем; 

• Продавцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано у овом уговору.  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА: 

Члан 4. 

Продавац  има права /обавезе/  да: 

• добро испоручи према усвојеној понуди која је саставни део овог уговора; 

• добро испоручи у уговореном року;  

• по испоруци добра, заједно са Купцем потпише записник о квалитативном и 

квантитативном пријему; 

• по извршеној испоруци испостави рачун за плаћање. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Члан 5. 

             Укупна вредност додељеног уговора, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 

__________________ (и словима: ______________________________) односно са обрачунатим 

ПДВ-ом_________________________________(и словима: _____________________________) 

(Попуњава Наручилац) 

 Цена пелета по тони, без обрачунатог ПДВ-а, износи ________________ динара 

(попуњава понуђач), односно са обрачунатим ПДВ-ом :_________ (попуњава понуђач) динара, по 

тони. 

    У цену из претходног става су урачунати сви припадајући трошкови које Продавац 

има у реализацији овог уговора 

  

 

 

 

 



 

 

 

Члан 6. 

Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно, за испоручену количину уговореног добра, 

у року од 45 дана од дана сваке појединачне испоруке робе. 

             Рачун треба да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност 

(,,Службени гласник Републике Србије" бр.84/2004....153/20). 

            Цене се могу мењати само из објективних разлога, односно у складу са кретањем цена 

пелета на тржишту Републике Србије и понуђач је дужан да благовремено о томе обавести 

наручиоца. 

 

 

Члан 7. 

Рекламација: 

             У случају записнички утврђених недостатака у квалитету испоручених добара и очигледних 

грешака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од  3 дана од дана сачињавања записника 

о рекламацији. 

 

Рок и место  испоруке: 

Члан 8. 

Рок за  испоруку добара је 5  дана од дана пријема захтева за испоруку. 

             Место испоруке је F-co просторије ПУ „Пахуљице“ Брус, Јосипа Панчића бб у складу са 

испостављеним захтевом за испоруку. 

 

Уговорна казна: 

Члан 9. 

У случају да Продавац својом кривицом не изврши испоруку предметних добара у 

уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од 

уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 

5% (пет процената) од  укупне вредности овог уговора. 

Купац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Продавца, умањењем  

рачуна Продавца. 

 

 

 

Решавање спорова: 

Члан 10. 

За све што није предвиђено овим уговором, а у вези је са предметом истог, примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима и осталих важећих прописа. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања решавати споразумно, а за случај да то 

није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву. 

 

 

 



 

 

Остале одредбе: 

 

 

Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница, а примењује се за 

време трајање грејне сезоне 2022/23 односно  до утрошка средстава предвиђених за ту намену у 

календарској години. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години (2023) биће реализоване 

највише до износа средстава која ће му за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Утрошком средстава из члана 5. став 1. овог уговора, уговор престаје да важи и пре истека 

рока из предходног става овог члана, о чему Продавац обавештава Купца. 

 

   

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од тога  

2  (два) примерка за Купца, и 2 (два) примерка за Продавца.        

      

              ЗА  КУПЦА                                                                                     ЗА ПРОДАВЦА                                                                       

             Директор                                                                                                Директор 

  Ана Марковић Ђурђевић 

_______________________                                                                        _______________________    

 


