
 

Република Србија  

Општина Косјерић 

 

 

Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 

 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: kabinetkosjeric@gmail.com 

Број: 404 – 17/2017 

........02.2017. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

УГОВОР  

о  набавци материјала за потребе одржавања хигијене  

 

 

Закључен између: 
 

1. ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 

101090852, текући рачун  840 – 111640-52, Управа за трезор, Телефон 031/781 – 460, 

Телефакс 031/781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић, Милијан Стојанић,  

с једне стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 

и 

2. .............................................................................са седиштем у 

............................................, улица ......................................................, ПИБ:.......................... 

матични број: ........................................, број рачуна: ............................................, назив 

банке:...................................................................,телефон:............................,телефакс:...........

.............., кога заступа.................................................................. (у даљем тексту: 

ДОБАВЉАЧ), 

  

Основ уговора:  

ЈН Број: 2.1.10/2017 и 404 – 17/2017 

Број и датум Одлуке о додели уговора: број: 404 – 17/2017  од  ......02.2017. године 

Понуда изабраног понуђача  број: ................. од ......02.2017. године 

 

 

 

Члан 1. 

 

  НАРУЧИЛАЦ поверава, а ДОБАВЉАЧ, као најповољнији понуђач, изабран у 

поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, сходно члану 39. 

став 2. Закона, набавка добара - набавка материјала за одржавање хигијене, прихвата 

обавезу да са својим радницима за потребе НАРУЧИОЦА изврши испоруку материјала 

за потребе одржавања хигијене, под условима утврђеним овим уговором. 

 

Члан 2. 

 

 ДОБАВЉАЧ се обавезује да испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши у 

свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и 

стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке и прихваћеној Понуди 

ДОБАВЉАЧА број: ................. од ......02.2017. године. 

 

Члан 3. 

 

 На основу прихваћене Понуде ДОБАВЉАЧА  број: ................. од ......02.2017. 

године, уговорне стране утврђују да укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог 

уговора износи ............................... динара без ПДВ –а, односно ........................ динара са   

ПДВ – ом.  



 Ценом из става 1. овог члана обухваћена је испорука материјала за одржавање 

хигијене, до 31.12.2016. године,  франко Општинска управа општине  Косјерић у 

Косјерићу, ул. Олге Грбић 10, у складу са спецификацијом из понуде.   

            Утрошком средстава из става 1. овог члана, пре истека рока овог уговора из 

става 2. овог члана, овај уговор престаје да важи, о чему НАРУЧИЛАЦ обавештава 

ДОБАВЉАЧА. 

Уговорне стране су сагласне да ће обавезе, које доспеју после 31.12.2017. 

године, бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у наредном буџетском периоду. 

 

Члан 4. 

 

   Уговорена цена из члана 3. овог уговора је фиксна до завршетка уговореног 

рока.  

 Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од 

значаја за извршење уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за 

промену уговорене цене. 

 

Члан 5. 

 

 Плаћање извршених услуга по овом уговору НАРУЧИЛАЦ ће вршити у 

најкасније у року од 45 дана од дана испостављања рачуна, након извршене испоруке 

добара. 

 

Члан 6. 

 

 ДОБАВЉАЧ се обавезује да испоруку добара која су предмет овог уговора 

извршава сукцесивно, према потребама и финанасијским могућностима НАРУЧИОЦА, 

а највише до износа процењене вредности из Плана набавки за 2017. године. 

 Испорука добара ће се вршити по писаним позивима НАРУЧИОЦА до 

31.12.2017. године. Рок за испоруку не може бити дужи од 24 сата од момента пријема 

позива од наручиоца. 

 

  Члан 7. 

 

           НАРУЧИЛАЦ ће одредити лице које ће вршити надзор над реализацијом овог 

уговора. 

 

Члан 8. 

 

 Саставни део овог Уговора је Понуда ДОБАВЉАЧА број: ................. од 

......02.2017. године и Одлука о додели уговора број 404-17/2017 од ....02.2017.  године. 

 

Члан 9. 

 

 На односе уговорних страна поводом извршења уговореног посла који нису 

уређени овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други 

прописи који се односе на уговорену врсту посла и плаћање. 

 

Члан 10. 

 

НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид уговора уколико ДОБАВЉАЧ 

не испуњава своје обавезе, или их испуњава нестручно, несавесно или их обавља 

супротно интересу НАРУЧИОЦА. 



Уговор се раскида писменом изјавом са отказним роком од 3 дана од дана 

достављања изјаве, у којој мора бити наведен основ за раскид уговора. 

Трошкове раскида уговора сноси она страна чијом кривицом је дошло до 

раскида уговора. 

 

Члан 11. 

 

 Уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу и толеранцији, а 

ако и поред тога дође до спора, решаваће га споразумно у  духу добрих пословних 

односа. 

 У случају да се спор не може решити на напред наведени начин надлежан је 

стварно и месно надлежни суд – Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 12. 

 

 Уговор је сачињен у 4 примерка истоветног текста, од којих се по 2 примерка 

налазе код обе уговорне стране. 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 
  ПРЕДСЕДНИК 
  Милијан Стојанић 

   

   

 

 

 

 

 


