
МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

(набавка рачунарске опреме )  

 

Закључен у Бору између следећих уговорних страна: 

 

1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ, са седиштем у Бору, ул. Војске 

Југославије бр. 12, матични број 07130210, ПИБ 100629192 кога заступа  декан Проф. др 

Нада Штрбац (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 

 

2.  ____________________________ из ______________,   ул.   _________________, 

матични број________________, ПИБ __________  кога заступа _____________________ (у 

даљем тексту: ПРОДАВАЦ) 

 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о спровођењу 

поступка јавне набавке број 01-13/2020 од 25.12.2020. године, за набавку рачунарске опреме; 

- да је Понуђач доставио своју понуду, која чини саставни део овог уговора;  

- да је Наручилац донео Одлуку број ______ од _________ године којом се понуђачу 

додељује Уговор. 

 

Чл.1. 

Предмет уговора је набавка рачунарске опреме до ____________. године у свему 

према техничким карактеристикама (спецификацијама)  Наручиоца,  Обрасцу понуде и 

конкурсној документацији. 

 

Предмет уговора Понуђач ће извршити: 

 а) самостално;  

 б) заједнички, као група следећих понуђача:     

 _____________________________________________ из _________________  

 _____________________________________________ из _________________  

 _____________________________________________ из _________________  

 в) са подизвођачима:                    

 _____________________________________________ из _________________  

  у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача __________________________________________ из 

_____________________  

  у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача __________________________________________ из 

_____________________  

  у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача __________________________________________ из 

_____________________.  

 

 

 

 



Чл.2. 

Укупна вредност овог уговора  износи__________________ динара без ПДВ-а, 

односно ________________________ динара са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи трошкови превоза до купца, ул. Војске Југославије бр. 12, 

Бор, као и све остале трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Количине у Техничкој спецификацији које су дате понуђач ће испоручити у року од 

максимално 30 дана од дана потписивања овог Уговора.  

 

Чл.3. 

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да 

ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи купца. 

Купац има право да изврши проверу и тестирање испоручених добара.Уколико се 

притом утврди било какав недостатак или добра не одговарају спецификацијама датим у 

понуди, продавац је дужан да је замени добрима одговарајућег квалитета. Уколико понуђач 

не замени добра, одговарајућим исправним, у оквиру уговореног рока испоруке који је 

наведен у понуди, односно најкасније 7 (седам) дана по истеку тог рока, наручилац задржава 

право да наплати поднету меницу и тражи раскид уговора, о чему писмено обавештава 

продавца.Наплата меницене ослобађа Продавца обавезе да у целости изврши своју уговорну 

обавезу. 

Рок испоруке наведен је је у понуди продавца бр. . ................. од .................. 2020. 

године. Рок испоруке почиње од дана подношења појединачног захтева наручиоца 

 

Чл.4. 

Гарантни рок наведен је у понуди продавца бр. ................. од .................. 2020. године. 

Гарантни рок почиње од дана испоруке, односно извршеног пријема добара. 

Продавац је дужан да обезбеди сервисирање опреме за робу наведену у 

спецификацији из конкурсне документације, у гарантном року и по истеку гаранције 

најмање 1 (једну) годину. Трошкове сервисирања опреме у гарантном року (трошкове слања 

опреме на сервис, трошкове превоза до наручиоца, као и остале зависне трошкове 

сервисирања опреме) сносиће изабрани понуђач. 

Време одзива на пријављене недостатке (кварове, дефекте, отказе и др.), у гарантном 

року, је 2 (два) радна дана, а време отклањања недостатака је 7 (седам) радних дана од дана 

непосредног упућивања писаног позива. У случају дужег сервисирања-поправке у 

гарантном року, која траје дуже од 7 (седам)радних дана, продавац је дужан да, без икакве 

надокнаде, обезбеди замену приозвода и то исте класе за све време трајања сервисних 

радова. 

 

Чл.5. 

Купац се обавезује да продавцу исплати вирманом аванс у висини од 100 % 

уговореног износа у року од 5 (пет) дана по потписивању овог Уговора и попуњено и 

оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом у висини од 100% вредности 

уговора на текући рачун број: .......................................................... код 

................................….................... банке.  

Чл.6. 

Испоручена роба мора да садржи сву неопходну пратећу документацију. 

Приликом пријема робе купац је дужан да потпише отпремницу и на тај начин 

потврђује да је испоручена роба у уговореној количини. 



Уколико понуђач закључи уговоре за више партија, а наручилац једним захтевом за 

набавку обухвати производе који се налазе у више различитих партија, понуђач је у обавези 

да, приликом израде рачуна, за сваку партију достави посебан рачун.  

Продавац се обавезује на испоруку робе траженог квалитета за све време трајања 

уговора. 

Испорука добра врши се у складу са условима датим у понуди продавца. 

 

Чл. 7.  

Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 

овлашћењем за попуну у висини од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 90 (деведесет) дана 

дуже од истека рока важности уговора. 

Уколико продавац за све време трајања уговора не реализује уговор у целости, 

наручилац задржава право да наплати меницу за „добро извршење посла“, у износу који је 

дефинисан меничним овлашћењем. Наплата менице не ослобађа продаваца обавезе да у 

потпуности изврши своју уговорну обавезу. Уколико и након наплате менице продавац не 

извршава своје уговорне обавезе, наручилац задржава право да трошкове наплати преко 

трећег лица као и да раскине уговор. 

Уколико понуђач не испоручи добра у року дефинисаним конкурсном 

документацијом, наручилац задржава право да наплати меницу за „добро извршење посла“, 

у износу који је дефинисан меничним овлашћењем. Наплата менице не ослобађа понуђача 

обавезе да у потпуности изврши своју уговорну обавезу 

Чл. 8. 

Продавац се обавезује да ће извршити испоруку уговорених добара  у складу са  

роком испоруке из понуде продавца ________ од ________ године.  Ако Продавац не изврши 

уговорену испоруку у складу са горе наведеном понудом, сагласан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну за сваки календарски дан закашњењења и то у висини од 1% од укупне 

вредности уговорених добара, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да 

пређе 10% од вредности уговорених добара.  

Уговорну казну из предходног става Продавац прихвата да обрачуна и плати 

умањењем фактуре.  

Одредбе става 1. и 2. овог члана имају снагу вансудског поравнања, те су странке 

сагласне да их добровољно изврше у целости. Ако висина уговорне казне премаши износ из 

става 1. овог члана (10%), Уговор се сматра аутоматски раскинутим првог наредног дана и 

то искључивом кривицом Продавца. 

 

Чл.9. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период до 

___________. године. 

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. Годину.  

 Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 

Измене морају бити сачињене у писаној форми. На права и обавезе уговорних страна које 

нису регулисане уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим 

односима. 



Чл.10. 

Уговорне стране се обавезују да све спорове решавају споразумно у духу добрих 

пословних односа, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред надлежним судом 

у Нишу. 

 

Чл.11. 

Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава 

Наручилац, а 2 (два) Продавац. 

 

      Н А Р У Ч И Л А Ц      П Р О Д А В А Ц  

За Технички факултет   

   

 

 

 

_______________________________              ______________________________    

Проф. др Нада Штрбац  

 


