
Модел 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

- НАБАВКА МРКОГ УГЉА 
 

Медицинска школа  Ћуприја, са седиштем у Ћуприји, улица Рада Кончара бр. 3, коју 

заступа директор Зорица Маринковић, текући рачун број: 840-732860-53, порески 

индентификациони број: 101373835, матични број: 07166940 (у даљем тексту овог уговора: 

КУПАЦ). 

и _________________________________________ са седиштем у ________________ 

улица ___________________, кога заступа директор, _______________________, текући 

рачун број: ________________________, порески индентификациони број: 

_________________, (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)  

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

Закључили су дана ________2022. године 

 

УГОВОР 

О КУПОПРОДАЈИ УГЉА  

 

ЧЛАН 1. 

 
           ПРЕДМЕТ ОВОГ УГОВОРА је уређење међусобних права и обавеза наручиоца и 

добављача, у вези јавне набавке добара број 0001/2022, мрки угаљ са превозом   а по 

спецификацији наведне у конкурсној документацији, објављене на Порталу јавних набавки, a 

по Одлуци о покретању поступка заведене под бројем 01-2139 од 08.09.2022.год. 

 

ЧЛАН 2. 

 ЦЕНА РОБЕ, Наручилац/купац купује добра из члана 1. овог уговора по 

спецификацији наведене у конкурсној документацији за набавку мрког угља са превозом а у 

свему према понуди добављача бр.______од ____________год.           ( заводни број школе) (ове 

две линије не попуњавати), за купопродајну цену у укупном износу од ___________________ 

динара без ПДВ-а, одн. ____________________ динара са ПДВ-ом ( овде уписати новчсани 

износ цене), која понуда чини саставни део овог уговора. 

 

ЧЛАН 3. 

3.1. Уговорну цену чине: 

Цена за једну тону угља ,гранулација коцка  -60mm+30mm ____________________(навести 

врсту и квлитет угља из понуде-Спецификације) или одговарајућих наведених карактеристика и 

квалитета,  са превозом без ПДВ-а је ____________ а са ПДВ-ом је ______________дин.. 

Цена за целокупну уговорену количину робе/угља са превозом  без ПДВ-а ( _____ тона) из 

прихваћене понуде ПРОДАВЦА у износу од ______________ динара, односно са обрачунатим  

ПДВ-ом у износу од ______________ динара. 

3.1.1 Цена из члана 3.1.1. подразумева Ф-Цо магацин купца са свим трошковима.                  

3.1.2 Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

ЧЛАН 4. 

4.1. Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; техничким подацима у свему 

сагласно техничкој спецификацији из конкурсне документације, уверењима о квалитету и 

атестима и достављеним узорцима.        

    



4.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве на место пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из 

било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

4.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 

квалитета производа, трошкови анализе падају на на терет ПРОДАВЦА.  

4.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у служби Купца у присуству 

представника Продавца. Евентуалне рекламације од стране Купца на испоручене количине мора 

бити сачињена у писаној форми и достављена продавцу у року од 24 /двадесетчетири/ часа.   

4.5. Ако се записнички утврди да роба коју је ПРОДАВАЦ испоручио КУПЦУ има недостатке, 

ПРОДАВАЦ мора исте отклонити, односно заменити је исправном у року од 7 дана од дана 

сачињавања Записника о рекламацији.  

4.6. Уколико ПРОДАВАЦ не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не 

изврши замену робе у року из тачке 4.5. КУПАЦ има право да набави тражене количине робе 

одговарајућег квалитета од другог добављача, а евентуалне разлике у цени, у односу на 

уговорену пада на терет ПРОДАВЦА.  

ЧЛАН 5. 

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да у тренутку закључења уговора достави као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и по бланко соло меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити 

оверена печатом и достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назанченим 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 30 (тридесет) дана дужи 

од истека коначног извршења посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 

продужити. 

 

5.2. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 

ЧЛАН 6. 

6.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да робу из члана 2. овог Уговора испоручи сукцесивно - по 

потреби Наручиоаца а на основу писменог захтева Наручиоца у року од 7 дана од дана 

достављања захтева.  

6.2. Испорука и пријем робе из члана 2. овог Уговора вршиће се по паритету Ф – цо магацин 

купца.  

6.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице КУПЦА у месту 

испоруке изврши квалитативан и количински пријем робе, што се потврђује потписивањем 

отпремнице.  

6.4.Уколико Наручилац /Медицинска школа промени начин грејања  следеће грејне 

сезоне, задржава право да од  продавца /добављача не требује укупну , уговорену количину 

угља, већ ће се испорука вршити сукцесивно и до количине која је потребна школи за шта 

школа преузима обавезу  плаћања  а највише до _____ тона. 

 

ЧЛАН 7.  

7.1. КУПАЦ се обавезује да плаћања по овом Уговору изврши након испоруке ,по достављеној 

фактури ,у року од 2 дана од дана преноса средстава из јединице локалне самоуправе 

предвиђених за ту намену а најкасније у року од 45 дана од дана пријема предмета набавке. 

 

ЧЛАН 8. 

8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа. 

 



8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као 

виша сила.           

ЧЛАН 9. 

9.1. Све евентуалне спорове који настани из, или поводом, овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Крагујевцу.         

ЧЛАН 10. 

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може захтевати 

раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

извршила. 

10.2. Раскид Уговора се захтева писаним путем са раскидним роком од 15 дана.   

ЧЛАН 11. 

11.1. Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

11.3. Овај Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по 2 примерка за обе уговорне стране. 

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

              

                   КУПАЦ                                                                         ПРОДАВАЦ 

               Директор                  Директор 

   Медицинске школе у Ћуприји                          

          Зорица Маринковић  

 

 


