
УГОВОР ЈНМВ 2/2016 

                                                               Боје за обележавање путева 

 

Закључен између: 

ЈКП Комуналац са седиштем у Лесковац, улица  ЈМБ бр.100, 

ПИБ:100545204 

Матични број: 072047787 

Број рачуна: 105-26004-05 АИК банка, 

Телефон:016/243-240.Телефакс:016/243-240 

кога заступа директор Владимир Синадиновић, дипл.ецц, 

у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ. 

 

и 

ПТП Чар експорт импорт д.о.о.. 

са седиштем у  Крагујевцу улица Драгослава Срејовића бр. 91  

ПИБ 101508807  

Матични број: 07611862 

Број рачуна:205-127322-11 Комерцијална банка  

Телефон:034-301-410.Телефакс: 034-301-411 

кога заступа Милан  Костадиновић.  

у даљем тексту:  ИСПОРУЧИЛАЦ. 

 

Основ уговора: 

ЈНМВ Број: 2/2016 

Број и датум одлуке о додели уговора: 995/08.03.2016. године. 

Понуда изабраног понуђача бр.884 од 01.03.2016. године 

 



 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

• да је , сходно члану 39. и члану 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/02),Одлуком број 578 од 12.02.2016. године, покренуо поступак 

јавне набавке мале вредности, бр. 2/2016, за који је позив за достављање понуде истовремено 

са конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних набавки ;  

• да је Испоручилац доставио понуду број 884 од 01.03.2016. године која се сматра 

прихватљивом јер испуњава све услове из конкурсне документације, која је саставни део овог 

Уговора; 

•   да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор 

најповољније понуде, из извештаја бр.971 од 07.03.2016 године, Одлуком о додели уговора бр. 

995 од 09.03.2016 године, прихваћена понуда Пружаоца услуга број 884 од 01.03.2016 године, 

као најповољнијег понуђача, са седиштем у Крагујевцу, ул. Драгослава Срејовића бр. 91, те је 

уговорено како следи. 

   (попуњава наручилац) 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора су добра  - набавка боје за обележавање путева, у свему према 

одредбама овог Уговора, спецификацији и захтевима Наручиоца из конкурсне документације и 

прихваћене понуде Испоручиоца број 884 од 01.03.2016 године, који су саставни део овог 

Уговора. 

Испоручилац у извршењу овог уговора наступа (заокружити опцију која одговара понуди):  

1. Самостално 

2. Са подизвођачем: ___________________________________________ 

                             (навести назив и седиште подизвођача) 

3. У оквиру групе понуђача – заједничка понуда, коју чине: 

o ______________________________________ 

o ______________________________________ 

o ______________________________________ 

(навести назив и седиште носиоца заједничке понуде и чланица) 

 



Члан 2. 

Испоручилац је обавезан да током трајања уговореног периода, поштује динамику и рокове за 

испоруку наручених добара.  

Рок испоруке наручених добара је 3 (три) дана од тренутка пријема сваке појединачне 

наруџбине. 

 

Члан 3. 

Испорука добара из члана 1. овог Уговора, подразумева следеће обавезе Испоручиоца: 

• Испоручилац се обавезује да ће приликом закључења уговора доставити у корист 

Наручиоца као гаранцију за добро извршење посла, бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење у висини од 10% вредности Уговора са роком важности 30 дана дуже од периода 

на који се уговор закључује. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву којом потврђује да ће у тренутку потписивања 

уговора Наручиоцу доставити средство финанијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извођачу по истеку рока 

важности бланко сопствене менице. 

Бланко сопствена меница и менично овлашћење морају имати клаузуле: "безусловна", 

"неопозива", "платива на први позив" и "без права на приговор. 

Наручилац има право да наведено средство обезбеђења активира и исту наплати до износа на 

који гаранција гласи, за случај да Пружалац услуга не испуњава своје обавезе из Уговора, или 

их не испуњава на начин и под условима како је уговорено, као и у случају раскида Уговора. 

• добра морају бити испоручена по ценама приказаним у обрасцу структура цене и 

обрасцу понуде и нису подложне променама. 

• Испоручилац је обавезан да сва добра испоручи по директном налогу Наручиоца, а у 

складу са конкурсном документацијом. 

• Испоручилац се обавезује да наручена добра испоручи у року од три дана. 

• Сва наручена добра биће испоручена на локацију – ЈКП „Комуналац“ у Лесковцу. 

  

Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да у тренутку потписивања одреди лице које ће бити задужено 

за контролу квалитета испоручених добара. 

 Наручилац се обавезује да изврши плаћање испоручених добара у року од 45 дана од 

дана пријема исправне фактуре. 



 

Члан 5. 

 Процењена вредност набавке предмета Уговора из члана 1.  Износи 2.000.000,00 (два 

милиона динара) динара без ПДВ-а. 

 Укупно уговорена вредност Уговора за набавку предмета Уговора износи 1.263.050,00 

(милион две стотине шесдесет три хиљада педесет динара) без ПДВ-а, а све у складу са 

обрасцем понуде и обрасцем структура цене који су саставни део Уговора, и није подложна 

променама.  

Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац вршити плаћање након испостављања уредне 

фактуре, у складу са чланом 4. уговора. 

 

Члан  6. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача и закључује се на период од 

годину дана, односно до утрошка предвиђених средстава. 

      Уговор престаје да важи и пре истека уговореног периода: 

- споразумом Уговорних страна у писаној форми; 

- једностраним раскидом једне од страна уговорница уколико друга уговорна страна и 

поред писменог упозорења настави да крши одредбе овог уговора, са отказним роком од 15 

(петнаест) дана од дана добијања писменог обавештења о једностраном раскиду; 

- утрошком укупно уговорених средстава за извођење радова; 

- у другим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором. 

 

Члан 9. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, у 

духу добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, уговарају надлежност Привредног 

суда у Лесковцу. 

 

Члан 11. 



Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка и то по 3 (три) примерка за сваку уговорну 

страну.  

 

 

Прилог 1. Образац структура цене 

Прилог 2. Образац понуде 

 

 

        Наручилац              м.п.                        Испоручилац 

ЈКП Комуналац – Лесковац                   ПТП Чар - Крагујевац 

Владимир Синадиновић          Саша ЈовановиЋ 

______________________           ___________________ 


