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Свим заинтересованим лицима 
 
Предмет: Усклађивање модела уговора са обрасцем понуде 
 
У оквиру конкурсне документације наручилац врши усклађивање модела уговор са 
обрасцем понуде, тако да нови модел уговора сада гласи: 
 
10 МОДЕЛ УГОВОРА 
 
УГОВОР   О КУПОПРОДАЈИ 
 
Закључен  дана __________између: 
 
1.ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ у Земуну, Аласка 17,ПИБ 100198780 (у даљем тексту: 
Наручилац), коју заступа директор школе Јасмина Филиповић с једне стране и 
 
2. _________________________________из_____________________________;понуђач ПИБ 
___________(у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране кога заступа директор, 
Број рачуна: __________________________Назив банке:__________________________ 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
1. да је наручилац спровео ЈН мале вредности у свему према одредбама ЗЈН 
2. да је испоручилац доставио понуду бр. ________________која је у прилогу овог уговора и 
његов је саставни део 
3. да је наручилац поступао у складу са чл. 108 ЗЈН 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка добара – средстава за одржавање хигијене што спада у ЈН 
мале вредности на период до краја 2015.  
Број ЈН 11/7 
 
ОБИМ ИСПОРУКЕ 
Члан  3. 
 
Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара у свему према својој понуди  
бр. _______________________од __________  
 
ЦЕНА 
Члан 4. 
 
Вредност уговора износи            _________________дин. 
ПДВ (20%) износи_________________ дин, 
Укупна вредност уговора износи_________________ дин. 
Уговорена цена је фиксна и подразумева испоруку у просторијама школе. 
 
НАЧИН ФАКТУРИСАЊА 
Члан 5. 
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Код испостављања рачуна испоручилац се позива на бр. уговора.Рачун у свему мора бити по 
прописима Закона о порезу на додату вредност. 
Рачуни који нису према овом Закону враћају се испоручиоцу на исправку. 
Испоручилац је дужан да изврши исправку у року од 3 дана од дана пријема рачуна. 
 
 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: 
   Члан 6. 
Наручилац се обавезује да цену из члана 4.  Овог уговора плати у року од 45 дана. 
Рок из претходног става тече од првог наредног дана од дана пријема фактуре. 
У случају да наручилац касни са плаћањем, испоручилац има право на законску затезну 
камату. 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 
 
Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши сукцесивно до краја 2015. од дана 
потписивања уговора.  
Испорука се врши једном месечно или чешће,по потреби. 
Испорука се мора извршити у року од 2 дана од дана пријема захтева за испоруку од стране 
наручиоца. 
Место испоруке су просторије наручиоца (ОШ „Соња Маринковић“) 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА 
 
Члан 8. 
Испоручилац сноси потпуну одговорност за квалитет робе без обзира да ли наручилац врши 
пријемну контролу(роба мора бити у складу са узорцима). 
Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром наручиоца. 
Наручилац има право да при испоруци не преузме робу ако уочи да је неодговарајућег 
квалитета. 
У случају рекламације из претходног става, испоручилац је дужан да најкасније у року од 48 
часова замени рекламиране артикле. 
Ако испоручилац не поступи у складу са одредбама претходног става, наручилац има право да 
умањи вредност фактуре за износ рекламираних артикала. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 9. 
Наручилац има право да захтева надокнаду штете у целости због неблаговремене испоруке 
(прекорачење броја дана за испоруку из чл. 7. овог уговора) 
Ако испоручилац не достави робу ни у року од 7 дана од дана истека рока из чл.7, Наручилац 
ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора ако до закашњења није дошло 
кривицом наручиоца нити услед дејства више силе. 
Ако испоручилац по позиву наручиоца не плати износ уговорене казне. Наручилац ће за тај 
износ умањити вредност фактуре при наредној испоруци. 
 
РАСКИД УГОВОРА 
Члан 10. 
Уговор се раскида у случају да: 

-  испоручилац  касни са испоруком (не придржава се броја дана за испоруку наведених у 
чл. 7 овог уговора) 



 
 

3 
 

- не донесе робу уговореног квалитета два пута узастопно, осим ако постоје објективне 
сметње (несташица робе траженог квалитета на тржишту) 

- не поступа према правилима рекламације два пута узастопно 
 
 
 
 
У случају раскида уговора из горе наведених разлога, наручилац има право на накнаду штете 
према одредбама из чл. 9. oвог уговора. 
 
 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРА 
Члан 11. 
Све евентуално настале спорове у вези извршења овог уговора уговорне стране ће решавати 
споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна 
документација. 
Уколико спор не могу решити споразумно, решавање ће поверити надлежном суду. 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 
Саставни део овог уговора је понуда бр. _____________од ____________ и  
Спецификација робе која је предмет ове ЈН. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране. 
Овај уговор се закључује до краја 2015.г. од дана потписивања. 
За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе одговарајућих Закона који 
регулишу ову област. 
Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, по три (3) за сваку уговорну страну. 
 
 
За испоручиоца:                                                                      за наручиоца: 
 
______________________                                                   ___________________ 
                                                                                               Јасмина Филиповић 
                                                                                                  директор 
 

 
 

.    
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11. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

Ред.број Назив артикла Количина 
ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА без 
ПДВ-а  

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА са 
ПДВ-ом 

УКУПНА 
ЦЕНА без 
ПДВ-а 

УКУПНА 
ЦЕНА са 
ПДВ-ом  

1.  Средство  за подове 
1/1 350.     

2.  Рукавице домаћице 120     

3.  Асепсол 1/1 100     

4.  Крема за руке 120     

5.  Средство  за паркет 
1/1 70     

6.  Детерџент за судове  
1/1 20     

7.  Трулекс крпа 3/1 90     

8.  Абразивни сунђер 
мали 100     

9.  Кесе за смеће 
700х1100 1000     

10.  Кесе за смеће 500х900 1000     

11.  Течни вим  750 gr. 100     

12.  Крпа за под  50     

13.  Санитар 1/1 60     

14.  Сјај за стакло без 
пумпице 750 ml 70     

15.  Сјај за стакло са 
пумпицом 750 ml 30     

16.  ПВЦ штап 50     

17.  Магична крпа 50     

18.  10 Моп уложак     

19.  Жица за рибање 100     

20.  Убрусни папир ролна 1440     

21.  Универзално средство 
за домаћинство 1/1      100     

22.  Уложак за МОП 
професионални 5     

23.  Прашак за веш 3/1 165     

24.  Портвиш 50     

25.  Бриско ресе 40     

26.  Вим Гел  750мл       100     

27.  Крпа универзална  100     

28.  Корпа канцеларијска 40     

29.  Убрусни папир 
самосложиви 200/1 500     

30.  Тоалет папир Џамбо 
ролна 500     
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31.  МОП  комплет 40     

32.  МОП професионалми 
комплет 40     

33.  Прашкасти вим  500 
гр. 100     

34.  ДЕСУ-I 1/1 50     

35.  ДЕСУ-S 1/1 50     

36.  Кофа ПВЦ са цедилом 40     

37.  Течни сапун 1/1 500     

38.  Сапун за руке 100 гр. 200     

39.  Аће 1/1 100     

40.  Телескопски штап 13     

 
 
 
 
 
 


