
                                                                            УГОВОР 

                                                      О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

Набавка трактора са кабином -  ЈКП Комуналац, ул. Јужноморавских бригада 100., 16000    

Лесковац     ЈН 4/2016  

 

 Закључен 13.12.2016. год., у Лесковац, између: 

 

1. ЈКП Комуналац, ул. Јужноморавских бригада 100., 16000 Лесковац.,  ПИБ 100545204, 

матични број 07204787, коју заступа Синадиновић Владимир, (у даљем тексту: 

Наручилац), с једне стране, и 

 

2. Југометал д.о.о.,из Свилајнца, ул. Кнеза Милоша бр. 81, ПИБ101475543, МБ 

07368038,кога заступа Милосављевић Саша, самостално (у даљем тексту: 

Испоручилац), са друге стране.  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 Да је Наручилац дана 17.11.2016. године под бројем 5022 донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке добара мале вредности - Набавка трактора са кабином ЈКП 

Комуналац, ул. Јужноморавских бригада 100., 16000 Лесковац - ЈН 4/2016;  

 Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник” Р.С. бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) поставио позив за  подношење понуда на 

Портал УЈН и спровео поступак за доношење Одлуке о додели уговора за набавку 

предметних добара; 

 Да је Наручилац на основу члана 81. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 

додели уговора број 5293, од 07.12..2016. годинe, којом је изабрао Испоручиоца. 

 Да је Испоручилац доставио понуду број 5197 од 01.12.2016. године, која се налази у 

прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је  набавка - Набавка трактора са кабином ЈКП Комуналац, ул. 

Јужноморавских бригада 100., 16000 Лесковац  ЈН 4/2016,  према техничкој спецификацији 



датој у конкурсној документацији под редним бројем 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА) у свему према усвојеној понуди Испоручиоца,  број 162 од 28.11.2016. 

године, заведена код Наручиоца добра под деловодним бројем  5197 од  01. 12.2016. године, 

која чини  саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Испоручилац се обавезује да предмет уговора из члана 2. испоручи у свему према захтевима из 

конкурсне документације, према захтевима из техничке спецификације који су саставни део 

конкурсне документације, као и из понуде Испоручиоца бр. 162 oд 28. 11.2016.године, која је 

саставни део овог уговора. 

 

Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да у року од 15 дана (максимално 15 календарских дана)  од дана 

закључења Уговора, изврши испоруку добра. 

Ако Испоручилац не испоручи или задоцни са испоруком, дужан је да Наручиоцу добра 

надокнади штету, уколико ју је Наручилац добара претрпео због пропуста Испоручиоца добара.  

У случају неоправданог кашњења у погледу рокова из став 1.овог члана, Испоручилац је дужан 

да плати Наручиоцу уговорну казну од 1,0 ‰ (један промил) за сваки радни дан закашњења, с 

тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 10 % (десет процената) укупне 

вредности радова.  

 

Члан 5. 

Укупна цена добара из члана 2. овог Уговора je 1.558.480,00 без ПДВ-а односно 1.870.176,00 са 

ПДВ-ом.   

Уговоренa ценa из понуде које чине саставни део уговора не може се мењати и иста је  током 

трајања овог Уговора.  

. 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу уплати уговорени износ за предметна добра у року од 

15 до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре коју испоставља Испоручилац, на 

текући рачун број 220-20557-13 код Прокредит банке. 

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Наручилац плаћа законску затезну камату. 

Члан 7. 

Испоручилац даје гаранцију за испоручено предметно добро у трајању од  12 месеца од  дана 

испоруке и извршене примопредаје.  



Рок за рекламацију је 7 (седам) дана  од дана испоруке добара. 

За време трајања гарантног рока Испоручилац је дужан да отклони о свом трошку све 

недостатке, који су настали као резултат испоруке, а који нису могли бити утврђени приликом 

примопредаје. 

 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да на дан закључења овог Уговора преда Наручиоцу оверену и 

потписану меницу као гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% од укупне 

уговорене цене без ПДВ из члана 5. овог Уговора, што износи: 156.000,00 (словимa стотину 

петдесет шест хиљада динара)                                                          

Испоручилац је сагласан да издату меницу Наручиоцу може поднети на наплату пословној 

банци Испоручиоцу добара у целости, у случају доцње са испуњењем уговорених обавеза. 

Крајњи рок важности менице за добро извршење посла износи тридесет дана након крајње 

испоруке, а најкасније годину дана од дана закључења Уговора. 

Ако Испоручилац не поступи у року из става 1. овог члана, овај Уговор се закључује са 

одложеним условом и почиње да важи од момента подношења менице  за  добро извршење 

посла. 

 

 

Члан 9. 

Овај Уговор се закључује на одређено време до испоруке предметног добра Наручиоцу од 

стране Испоручиоца.  

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој форми да откаже 

Уговор уз отказни рок од 15 дана.               

 

Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о заштити 

потрошача и Закона о облигационим односима. 

 

 



Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. У случају спора 

утврђује се  надлежност стварно надлежног суда у Лесковцу. 

 

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 

(два) примерка. 

 

 

                 НАРУЧИЛАЦ                  ИСПОРУЧИЛАЦ 

                ЈКП Комуналац                Југометал д.о.о 

 

___________________________           _______________________ 

Владимир Синадиновић дипл.ецц                                                               Директор 

                 

 


