
 

УГОВОР  
о јавној набавци  

 

 

Закључен између: 
 
            Средње школе „Милоје Васић“ у  Великом Градишту ул. Житни трг бр.4 , коју 

заступа Весна Новковић,в.д. директор  (у даљем тексту Наручилац), порески  

идентификациони број 101364834 , МБ 07159226 

и 

 

Привредног друштва „Авала“ а.д са седиштем у Пожаревцу, улица Лењинова бр.3, ПИБ 

100283509, Матични број 07163924,број рачуна 205-3728-59, назив банке Комерцијална 

банка, телефон 012/530-800, телефакс 012/7160-056, кога заступа Јовица Јанковић (у 

даљем тексту: Добављач)  

Основ уговора: 

ЈН број 2/2020 

Број и датум Одлуке о додели уговора:3182 од 13.05.2020.године_(попуњава наручилац) 

Понуда изабраног понуђача бр. 3179  од 12.05.2020. године. 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

број 124/2012,14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности , ред. 

бр.2/2020; 

 да је Добављач  12.05.2020. године, доставио понуду бр. 337, која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део истог, заведена код Наручиоца под бројем 3179 

од 12.05.2020.године (попуњава Наручилац); 

 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 
 

ПРЕДМЕТ 

Члан 2. 

           Предмет овог уговора  је набавка  огревног дрвета – багрема  за потребе Средње 
школе“Милоје Васић“ у  Великом Градишту, у количини од 270 прм, са карактеристикама 
одређеним у спецификацији добара. 
  

ЦЕНА 

Члан 3. 

Уговорена вредност добра из члана 2 овог уговора,  износи ______________ 

динара без ПДВ-а,  односно ___________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорену вредност чини: 

 огревно дрво, превоз, истовар и паковање (метрење) у дворишту Средње 

школе“Милоје Васић“ у Великом Градишту, у свему према спецификацији, и сви остали 

зависни трошкови Добављача, настали у предметној набавци. 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 4. 



            Уговорена вредност  добра, биће плаћена у року од 45 дана од пријема исправно 

испостављене фактуре, након сваке појединачне испоруке, на рачун Добављача, број 

__________________ код _______________ банке.  

 Уговарачи су сагласни да се фактурисање робе врши после сваке испоруке по 

ценама означеним у понуди. 

 Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује 

квантитет и квалитет испоруке. 

           Добављач се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 

Наручилац   укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне 

информације, и у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 5. 

          Добављач се обавезује да започне са испоруком  огревног дрвета даном обостраног 

потписивања уговора , и исту заврши до 20.07.2020.године. 

          Испорука огрева, може се вршити сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 

часова, уз предходну најаву од најмање 3 сата, пре планиране испоруке. 

          Ако понуђач касни са испоруком добара више од 5 календарских дана обавезан је 

да наручиоцу плати уговорену казну у висини од 5  % од вредности  неиспорученог 

огрева за сваки дан закашњења. Наручилац ће умањити испостављену фактуру 

Добављача за висину уговорене казне, без предходног упозорења и пристанка 

Добављача. 

         Наручилац има право на рекламацију врсте, квалитета и количине испоручених 

добара, у ком случају је дужан да уложи приговор. 

         У случају приговора на количину, Наручилац обавештава Добављача, који је дужан 

да  на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачине заједнички записник. 

        У случају приговора на врсту и квалитет огрева, Наручилац одмах по сазнању за 

недостатке, обавештава Добављача који упућује стручно лице ради утврђивања 

чињеничног стања и о томе сачињавау записник.     

        Уколико Наручилац оцени да испоручено добро није стандардног квалитета или 

садржи било какав недостатак,  Добављач је дужан да  замени испоручено добро у року 

од 3 дана, од дана сачињавања записника.       

        Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара 

важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. 

         Наручилац није дужан да прими огревно дрво уколико се приликом пријема утврди 

очигледна несагласност испорученог огрева са техничким спецификацијама или уколико 

испоручени огрев очигледно одступа од уговореног квалитета (испоручено огревно дрво 

није прве класе и сл.). 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 6. 

 Добављач се обавезује да   у тренутку закључења  уговора преда Наручиоцу  

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. 



Рок важења менице је 90 дана од дана обостраног потписивања уговора, 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 7. 

        Добављач се обавезује да поштује важеће прописе у погледу сладиштења, чувања, 

транспорта и премештања добара, која су предмет овог Уговора. 

        Наручилац се обавезује да плати Добављачу уговорену цену за испоручена добра, у 

складу са прихваћеном понудом Добављача. 

        Уговорене стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке 

(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).   

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 8. 

        У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и 

друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 

се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог 

ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога 

претрпи. 

        Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и тренутку 

престанка тих околности. 

        Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле 

познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 9.  
        Овај Уговор може престати да важи и пре истека , реализације предметне набавке: 

-Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока; 

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач,  делимично или у 

потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са 

отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;  

-Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава своје 

уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о 

једностраном раскиду;  

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца 

за даљом испоруком добара која су предмет овог уговора, у ком случају уговор престаје 

да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом испоруком добара, без 

обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету коју би услед тога 

претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора 

- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају протока рока за окончање 

рекламационог поступка са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о 

једностраном раскиду. У овом случају Наручилац има право на накнаду проузроковане 

штете. 



- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико се у току трајања уговорног 

рока, испоручи добро које не одговара захтевима Наручиоца са отказним роком од 7 дана 

од дана пријема обавештења о једностраном раскиду 

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

         За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају 

своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

        На односе које нису уредиле овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима и других прописа који се односе 

на предмет овог Уговора. 

 

Члан 11. 

         Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану током важења 

уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговара се  надлежност 

Привредног суда у Пожаревцу. 

 

Члан 12. 

        Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

        Овај Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка, по два за сваку уговорну 

страну. 

        Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

НАРУЧИЛАЦ                                                     ДОБАВЉАЧ                                                   

_________________________                                     ________________________ 
 
 


