МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 12/2021
ЈН.бр. 1/2021
Дана ________.2021. године
Пожаревац

УГОВОР
о купопродаји добара за потребе Основног суда у Пожаревцу
- омот списа 300 g/m2 и папир за штампање 80 g/m2 Закључен између:
1. ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ, Трг Стевана Максимовића бр.1,
Пожаревац, ПИБ: 106399650, МБ: 17773267, кога заступа председник суда Добрица
Живковић (у даљем тексту: купац - наручилац) и
2. _________________________ са седиштем у _____________________, улица
______________________________,
број______,
МБ
______________,
ПИБ
__________________, кога заступа директор __________________________ (у даљем
тексту: продавац - испоручилац).

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИСПОРУЧИОЦЕМ / ПОДИСПОРУЧИОЦИМА:
2.*Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора, и то
__________________________________________________ (навести поверене послове),
поверио подиспоручиоцу ____________________________________ (назив, адреса), ПИБ:
________________, МБ: ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора, и то
__________________________________________________ (навести поверене послове),
поверио подиспоручиоцу ____________________________________ (назив, адреса), ПИБ:
________________, МБ: ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
За уредно извршење уговорених обавеза од стране подиспоручиоца одговара
Испоручилац као да је сам извршио делове набавке поверене подиспоручиоцима из става 1.
и 2. овог члана.
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*(уписати податке ако се понуда даје са подиспоручиоцем)
АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава Испоручилац)
1.
_______________________________из____________________,ул.________________
_______________ бр.____,
2.
_______________________________из____________________,ул.________________
_______________ бр.____, и
3.
_______________________________из____________________,ул.________________
_______________ бр.____,
(у даљем тексту: Испоручилац), које заступа овлашћени представник-директор
фирме ___________________________ из____________________, ул. ________________
бр._____.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Основ закључивања уговора је спроведени отворени поступак јавне набавке добара
ЈН.бр.1/2021 (Су IV-22 12/2021).
Предмет уговора су добра – омот списа 300 г/м2 и папир за штампање 80 г/м2, за
потребе Основног суда у Пожаревцу, према спецификацији из понуде, која чини саставни
део овог уговора.
ЦЕНА ДОБАРА

Члан 2.
Уговорена вредност износи
____________ динара са ПДВ-ом.

____________

динара

без

ПДВ-а,

односно

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца, укључујући и трошкове испоруке.
I ПАРТИЈА – ОМОТ СПИСА

Партија

Добро

Врста,
ознака

I

Омот списа
(израђен на хромо
картону, B3
формата, белосиви, грамаже 300
g/m2, дужине 50
цм, ширине око
34,5 цм)

„П“, „Пл“,
„Р“, „О“,
„К“, „И“,
„Ик“,
„КПП“,
„КППр“ и
„НП“

Јединична
цена у
дин.
без ПДВ-а

Количина

Укупна цена
у дин.
без ПДВ-а

Укупна цена
у дин.
са ПДВ-ом

22 000
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II ПАРТИЈА – ПАПИР ЗА ШТАМПАЊЕ

Партија

Добро

Врста, ознака

Јединична
цена без
ПДВ-а

Количина

Укупна цена
у дин.
без ПДВ-а

Укупна цена у
дин.
са ПДВ-ом

„Office Smart Line“
80 г/м2 или
одговарајуће
Папир за
штампање
А4 80
г/м2
II

1500 риса
__________________
(уписати тражену
марку или
одговарајућу)

Папир
ВК А3

10 риса

Укупна цена за II партију:

МЕСТО, ВРЕМЕ И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Наручилац требује добра сукцесивно према сопственим потребама путем факса
____________ или е-маила ______________________ испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да тражену робу испоручи у седиште Наручиоца у ул.
Трг Стевана Максимовића бр. 1 у Пожаревцу, у просторије рачуноводства суда, најкасније
у року од 5 радних дана од дана пријема требовања.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА - ПРОДАВЦА

Члан 4.
Испоручилац је у обавези да, уз добра, достави отпремницу и рачун.
Добра морају бити упакована у одговарајућу амбалажу како не би дошло до
оштећења.
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Испоручилац се обавезује да уговорене услуге врши савесно, квалитетно, у свему
према уговору, правилима струке и са пажњом доброг привредника, са одговарајућим
кадровским капацитетима.
Рекламације и примедбе (видљиви недостаци) стављају се на лицу места и
Испоручилац је у обавези да одмах приступи отклањању истих.
Испоручилац је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о свакој
промени која наступи до закључења и током важења уговора.
Наручилац има право да од понуђених артикала, количински смањи
требовање одређеног артикла, а да повећа количину требовања другог артикла, тако
да до истека уговора требује робу у висини вредности уговора.
КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА КОНТРОЛА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
ГАРАНЦИЈА НА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Члан 5.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, Наручилац врши приликом
преузимања робе у рачуноводству у седишту суда у Пожаревцу.
Испоручилац гарантује за исправност испоручених добара и за саобразност уговору
и спецификацији која је достављена уз понуду.
Наручилац ће робу са недостацима (видљиве, скривене мане, неодговарајући
квалитет), вратити Испоручиоцу. Испоручилац је дужан да најкасније у року од 3 дана од
дана примљене рекламације, отклони недостатке и испоручи робу без недостатака.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА - КУПЦА

Члан 6.
Плаћање испоручене робе, Наручилац врши одмах након преноса средстава од
стране Високог савета судства, а најкасније у законском року од 45 дана од дана пријема
рачуна (чл.4 ст.1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - "Сл.
гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019 ), на текући рачун испоручиоца број
________________________ код ____________________________________.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.
Уколико Испоручилац не испоручи добра у уговореном року, тј. за свако скривљено
кашњење, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,35% од укупно уговорене
вредности уговора за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговора.
Наплату уговорних казни, Наручилац ће извршити без претходног пристанка
Испоручиоца, умањењем износа наведеног у рачуну.
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Ако је Наручилац због закашњења претрпео штету која је већа од износа уговорних
казни, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорних казни и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу преда:
1) једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без права
приговора, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица и регистровану
у Регистру меница Народне банке Србије, која представља средство финансијског
обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза,
односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне
и отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора што
износи ____________ динара без ПДВ-а,
2) попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац меничног
овлашћења за корисника бланко соло менице тј. Наручиоца,
3) фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица Испоручиоца и
4) копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.
Рок важења меничног овлашћења је 60 (шездесет) дана дуже од дана истека
временског периода на који је уговор закључен, с тим да евентуални продужетак рока за
извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење
посла.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.
Непоштовање уговореног рока испоруке тј. неиспоручивање требоване робе
најкасније у року од 5 радних дана, неотклањање недостатака и непоступање по
рекламацијама, разлози су за раскид уговора.

ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Члан 10.
Сходно члану 160. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019) могуће
је повећати обим предмета набавке. Вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне
вредности уговора о јавној набавци добара, а односи се на укупну вредност свих измена,
ако се уговор мења више пута. Изменом уговора не може да се мења целокупна природа
уговора, односно предмета јавне набавке.
Испоручилац добара је дужан да затражи писмену сагласност Наручиоца, пре него
што започне са извршењем повећаног обима добара.
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Наручилац се у писменој сагласности саглашава, или не, око извршења вишка
добара, уз навођење количине тј. процента повећања обима предмета набавке.
Уколико Испоручилац добара, без сагласности Наручиоца, испоручи више добара
него што је уговорено тј. већу количину од уговорене, Наручилац није у обавези да плати
вишак испоручених добара.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од стране Наручиоца и
овлашћеног лица Испоручиоца, са роком трајања од годину дана, који се аутоматски
продужава док се не испоручи роба у висини уговорене вредности уговора, али не дуже
од 3 месеца од дана истека рока трајања уговора од годину дана.
За све што овим уговором није регулисано, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а
уколико то није могуће за решавање спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих су 4 за наручиоца и 2
за испоручиоца.
Саставни део уговора чине:
• понуда број ____________ од ____________.2021. године
• конкурсна документација ЈН.бр.1/2021

ИСПОРУЧИЛАЦ - ПРОДАВАЦ:

НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ:

___________________________
Директор

___________________________
Председник
Основног суда у Пожаревцу
Добрица Живковић
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