
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 
ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Закључен између: 

1. Јавно комуналног предузећа ”Водовод” Бор са седиштем у Бору, улица Радомира Јовановића Чоче 
бр. 16, ПИБ: 100567394 Матични број: 07183453 Број рачуна: 200-2960980101044-22 код Поштанске 
штедионице, кога заступа директор Горан Павић спец.струк.маш.инж.(у даљем тексту: Купац) и 

2. ..................................................................са седиштем у......................, улица ...................................., 
ПИБ:...................... Матични број: .................. Број рачуна: ...............................Назив 
банке................................, Телефакс:....................., кога заступа ...............................................................(у 
даљем тексту: Продавац), 

Основ уговора: Јавна набавка ЈН бр.9/21 - набавка водоводних ТПЕ цеви, 
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................ 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 9/21 за сукцесивну набавку водоводних
ТПЕ цеви за своје потребе, 
- да је Продавац добара доставио понуду бр._____од __________ 2021. године која у потпуности 
одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.  

Члан 2. 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводних ТПЕ цеви,  према понуди Продавца 
бр._____ од _______________2021. године и техничкој спецификацији из конкурсне документације, која 
чини саставни део понуде. 
Продавац ће материјал чија је купопродаја предмет овог уговора испоручити 
(заокружити и попунити): 
А) самостално; Б) са подизвођачем: _____________________________из _______________, који ће 
делимично извршити предметну набавку у делу:_______________________________, 
В) заједнички, у групи са: __________________________из_______________________. 

Члан 3. 
Укупна цена за предметна добра из прихваћене понуде Продавца износи ___________________ 
 динара без ПДВ-а. 
Укупна цена за предметна добра из прихваћене понуде Продавца износи ___________________ динара са 
обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање добара вршити, у року од 45 дана од 
извршене целокупне испоруке, на рачун Продавца број_____________________ који се води код 
_____________________________. 
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Купца. 
Продавац се обавезује да на рачун унесе број под којим је Уговор заведен код Купца (заводни 
број уговора). 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се испорука добара врши према захтеву Купца у року од 
____ дана од дана пријема захтева Купца. 



Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Kупца у месту испоруке (франко 
градилиште Злот, Бор, место изградње водоводне мреже Гробљанска улица, Злот) изврши 
квалитативни и квантитативни пријем добара, што се потврђује потписом на отпремници. 
Продавац је обавезан да предметна добра испоручи прописно упакована у складу са стандардима за ову 
врсту робе, што подразумева да је иста обезбеђена од свих врста механичких и других оштећења у току 
транспорта, утовара и истовара. 

Члан 5. 
Ако се приликом примопредаје утврди да добра која Продавац испоручује Купцу имају видљиве 
недостатке, Купац ће своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопштити 
Продавцу. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, 
Купац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Продавца у року од 8 дана од дана када је 
открио недостатак. 
У случају из става 2 овог члана Купац има право да захтева од Продавца да отклони недостатак или да 
му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора). 
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора 
из претходног става овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему 
писмено обавештава Продавца. 
Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за испуњење 
уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 4 овог члана. 
Купац може да раскине уговор и ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када 
је очигледно да Продавац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да 
испуни уговор ни у накнадном року. 

Члан 6. 
Гарантни рок за испоручена добра износи _________ месеци од дана извршене примопредаје (датум 
потписивања отпремнице). 
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси Продавцу ради њиховог 
отклањања, а наведене мане Продавац је обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
рекламације. 
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана уговора, продужава се за време 
његовог нефункционисања и отклањања рекламације. 
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Продавац је дужан да Купцу у даљем року од 8 
дана испоручи ново добро уговореног квалитета, уместо добра на којем се нису могли отклонити 
недостаци, када гарантни рок почиње да тече изнова. 
Ако Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, Купац има право да износ укупне штете коју 
претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима. 

Члан 7. 
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Купац има право да 
наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише 
5 % од уговорене вредности. 

Члан 8. 
Уговор се закључује на одређено време и то на период од 4 месеци почев од дана закључења уговора. 
Утрошком средстава Купца у износу уговорене вредности, пре истека рока на који је уговор закључен, 
овај уговор престаје да важи, о чему Купац обавештава Продавца. 

Члан 9. 
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се 
продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили 
без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку 



непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да свака од страна може једнострано писменим путем раскинути уговор 
уколико није задовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, уз поштовање отказног 
рока од 15 (петнаест) дана. 
Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, 
на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је дефинисан конкурсном 
документацијом и законским одредбама. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, у супротном надлежан је 
Привредни суд у Зајечару. 

Члан 12. 
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној промени или 
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, 
овлашћена лица и др.). 

Члан 13. 
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационом односима. 

Члан 14. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне 
стране. 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 примерка. 
           
          ЗА ПРОДАВЦА   ЗА КУПЦА 

      директор 
  _______________________

                                                                                                                     _______________________ 
                                                                                                                        Горан Павић спец.струк.маш.инж. 

Напомена: 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Купац 
ће ако продавац без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 


