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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 2568/15 

Датум: 13.10.2015. године 

 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

Установа за предшколско васпитање и образовање «Наша радост» Смедерево, ул. Војводе 

Мишића бр. 4, коју заступа Мирјана Ћосић, директор, бр. жиро – рачуна 840 – 153667 – 71 

код Управе за трезор ( у даљем тексту овог уговора : купац ) 

и 

„Паланка промет“ д.о.о. Смедеревска Паланка, улица Змај Јовина, број 14, кога заступа 

Звонко Стојковић ( у даљем тексту овог уговора : продавац ) 

ПИБ: 101560724, Матични број: 07395051, Број рачуна: 160-7786-95, Назив банке: „Intesa“ 

 

Телефон: +381 (0) 26 310 621, 317 817 

Телефакс: +381 (0) 26 310 621, 317 817 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Куповина свежег пилећег меса у количинама према плану јавних 

набавки. 

 

 

Члан 1. 

Саставни део овог уговора је укупна понуда продавца и подаци из техничке спецификације 

за СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ МЕСО, коју је доставио понуђач, а прихваћена је од стране стручне 

комисије купца – наручиоца. 

 

Члан 2. 

Цена робе која је предмет уговора одговара у свему према понуди. 

 

Члан 3. 

Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши одложено односно у свему према 

понуди. 

 

Члан 4. 

Рок за испуњење уговора од стране продавца по захтеву купца. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да своје обавезе измирује према условима из понуде. 
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Члан 6. 

Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, уверењу – сертификату (АТС) 

издатог од надлежне лабораторије за добра која су предмет јавне набавке, а за које се издаје 

сертификат. 

 

Члан 7. 

Понуђач има обавезу да при свакој испоруци добара, доставу робе прати уредна 

документација по важећем закону за ту врсту уговора. 

 

Члан 8. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави овлашћеној институцији ради анализе. Ако се 

утврде одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет 

продавца. 

 

Члан 9. 

Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину продавац робе је 

у обавези да је замени исправном, одмах након рекламације, а уколико не испуни ову 

обавезу, купац је овлашћен да раскине уговор без отказног рока. 

 

Члан 10. 

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

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне 

стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као 

случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

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

више силе. 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 

споразумно. У случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 

Пожаревцу. 

 

Члан 12. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може 

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

благовремено извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним 

роком од 15 дана. 

 

Члан 13. 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, 

који је дат у писменом облику. 

 

Члан 14. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
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Члан 15. 

Важност уговора је до потписивања новог уговора у наредном поступку предметне јавне 

набавке. 

Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују 

по 2 примерка. 

 

Члан 17. 

Саставни део овог уговора је и понуда продавца. 

 

 

 

 

 

                Купац:                                                                                                  Продавац: 

 

_______________________                                                                   ______________________ 

        /Мирјана Ћосић/                                                                                  /Звонко Стојковић/            


