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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора за купопродају добара:  
опреме и алата 
по ЈН бр. 11/2020 

 

Партија бр. 1 – моторни тример 

 
закључен дана __.__.2020, између 
 
УГОВАРАЧА: 
 
1. POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 24410, 
Хоргош (у даљем тексту: Купац), које заступа директор Душан Глишић дипл.ецц., МБ: 
08025355, ПИБ: 100787707, текући рачун: 160-9545-56, Banca Intesa АД Београд, 
и 
2. __________________________________________________________________________, 
са седиштем у _______________________________________________________________,  
улица ___________________________________________________________________, 
ПИБ: ___________________________, МБ: ______________________________, број 
рачуна: _______________________________________________________________, код 
_______________________________________________________________, кога заступа 
______________________________________, директор (у даљем тексту: Продавац), са 
друге стране, 
 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
 (остали Понуђачи из групе Понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 
Предмет Уговора за јавну набавку бр. 11/2020 у отвореном поступку јавне набавке, 

су добра: опрема и алати, партија бр. 1 – моторни тример, према понуди бр. 
___________________од __.__.2020. године, спецификацији добара из конкурсне 
документације и структури цене из конкурсне документације предметне јавне набавке, а 
које су саставни део овога Уговора.  

 
Члан 2. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добро из члана 1. овог Уговора, по 
наруџби Купца, у франко магацин Купца.  

Наруџбу Купац ће вршити у складу са спецификацијом добара датом у конкурсној 
документацији у предметној јавној набавци, а према понуди бр. ___________________од 
__.__.2020. године. 

Сва роба која се испоручи мора одговарати захтевима Купца прецизираним у 
конкурсној документацији у предметној јавној набавци. 
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УГОВОРЕНА ЦЕНА: 
Члан 3. 

Укупно уговорена вредност за предмет из члана 1. овог Уговора износи 
___________________ рсд без обрачунатог ПДВ. 

Укупно уговорена вредност за предмет из члана 1. овог Уговора са ПДВ износи  
___________________ рсд. 

Цену утврђену Понудом Продавац нема права да повећава за време извршења 
овог Уговора. 
 Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 10% у односу 
на вредност средњег курса евра на дан закључења овог Уговора, цена добара се може 
повећати највише до износа повећања вредности курса евра. 
 Уколико индекс потрошачких цена порасте за више од 10% у односу на месец када 
је Уговор закључен, цена добара се може повећати највише до износа повећања 
наведеног индекса. 
            У случајевима повећања цена наведеним у овом члану, уговорне стране ће 
закључити анекс Уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 

Члан 4. 
Након закључења Уговора Продавац гарантује да се цена добра који чини предмет 

овог Уговора неће повећати. 
 
УГОВОРЕНИ РОКОВИ: 

Члан 5. 
Рок за испоруку добара из члана 1. овог Уговора је: максимално ____ дана 

(максимално 7 дана) од момента наруџбе. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 6. 
Уговорену вредност из члана 3. овог Уговора Купац ће платити на текући рачун 

Продавца до 45 (четрдесетипет) дана након испоруке нарученог добра и испостављања 
исправне фактуре. 

Продавац се обавезује да на рачуну јасно наведе број и датум овог Уговора, као и 
број и назив јавне набавке на основу којег је Уговор закључен. 

 
КВАЛИТЕТ РОБЕ: 

Члан 7. 
Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара:  

 важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,  

 техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са 
техничким карактеристикама из конкурсне документације.  
У случају сумње у квалитет испоручених добара, Купац задржава право да изврши 

контролу наведеног добра код акредитоване лабораторије, ради провере да ли квалитет 
добра одговара спецификацији конкурсне документације предметне јавне набавке.  

Купац има право на рекламацију квалитета испорученог добра одмах након 
пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог 
добра. Недостатке по рекламацији Продавац је дужан да отклони у објективно најкраћем 
могућем року.  

У случају поновљене рекламације Купац задржава право раскида овог Уговора и 
право на накнаду штете. 
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Квалитет добра који је предмет ове јавне набавке мора у потпуности одговарати 
важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара. Тражена добра 
морају да задовоље све услове у погледу квалитета према важећим стандардима.  

Купац ће оштећену, неодговарајућу или неисправну робу вратити Продавцу уз 
замену за исправна добра о трошку Продавца. 

Сви трошкови везани за враћање оштећене, неодговарајуће или неисправне робе 
као и трошкови везани за испитивање квалитета и функционалности, поправку или замену 
добара падају на терет Продавца. 

Продавац гарантује под кривичном и материјалном одговорношћу, да је квалитет 
понуђеног добра у складу са важећим прописима и стандардима и  захтевима наручиоца. 

Уколико квалитет добара одступа од вредности из Уговора, Купац задржава право 
на једнострани раскид Уговора са Продавцем без отказног рока. У наведеном случају 
Купац задржава право на обештећење од стране Продавца. 
 
ГАРАНТНИ РОКОВИ: 

Члан 8. 
Гарантни рок (рок за рекламацију производа) за испоручено добро из члана 1. овог 

Уговора је ____ месеци (минимум 24 месеци).   
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добра. 

 
УГОВОРНА КАЗНА: 

Члан 9. 
У случају неиспуњења обавеза из овог Уговора кривицом Продавца, Купац стиче 

право на наплату менице за добро извршење посла из претходног члана. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 10. 
Након закључивања Уговора Продавац не може да ставља накнадне примедбе због 

пропуста насталих приликом састављања понуде или лоше оцене и процене извесних 
чинилаца, које је ваљало имати у виду пре или код састављања понуде која је саставни 
део овог Уговора. 
 

Члан 11. 
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових 

саставних делова решаваће овлашћени представник уговорних страна споразумно, у 
складу са одредбама Закона о облигационим односима и другим важећим прописима. 

Уколико се споразум не може постићи, настали спор ће решавати стварно 
надлежни Суд у Суботици. 
 

Члан 12. 
Уколико дође до једностраног одустајања од овог Уговора или појединих обавеза из 

Уговора, друга страна има право на раскид Уговора и накнаду проузроковане штете. 
 

Члан 13. 
Кординацију послова из Уговора, контроле квалитета и квантитета испоручених 

добара по овом Уговору, Купац ће вршити путем задужених стручних лица, о чему ће 
Продавац бити писмено обавештен. 
 

Члан 14. 
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници Купца и 

Продавца а рок важности му је до испоруке и исплате цене наведених добара. 
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Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Купац за своје 
потребе задржава 3 (три) примерка, а Продавац 1 (један) примерак. 
 
 
      За Продавца:                  За Купца: 
                  Директор 
 
________________________                                  ________________________ 

                   Душан Глишић дипл.ецц. 
 

 


