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Закључен у Београду, дана 06.04.2015. године, између: 

 

1. Matemati~ke gimnazije iz Beograda, ul. Kraqice Natalije br. 37  коју заступа мр  
 Срђан Огњановић, директор (u daqem tekstu  Naru~ilac), i  

2. GROS- IMPEX DOO, Београд , Мајке Југовића 11е, Батајница, мат.бр.07737203, 

ПИБ 100100700, кога заступа Зоран Симић, (u daqem tekstu  Испоручилац) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац добра спровео поступак јавне 
набавке мале вредности: ЈНМВ бр. 3/12015, а Испоручилац дао понуду дана 02.04. 2015. 

године, која је саставни део овог уговора.  

Предмет уговора 

Члан 2. 

Предмет уговора  је испорука канцеларијског материјала Математичкој гимназији, у  
Београду, Краљице Наталије 37, као и  друга питања  везана за реализацију овог 

уговора, под условима утврђеним овим  уговором, а у складу са конкурсном 
документацијом  

 

Количина и квалитет  испоручених добара 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да од 01. до 05. у месецу Испоручиоцу упути писани захтев 
својих потреба за тај текући месец, уколико у том месецу постоји потреба за набавком 
добара која су предмет овог уговора.  

Испоручилац се обавезује да на основу писаног захтева Наручиоца  из ст. 1. у року од 3 
дана испоручи тражена добра.  

Члан 4.  

Наручилац  задржава право да наручи мању количину добара уколико не буде имао 
потребе за укупном количиниом добара из техничке спецификације из чл.3. ст.1. или 
уколико не буде имао обезбеђена финансијска средства из Буџета.  

Члан 5. 

Испоручена добра морају да одговарају квалитету који је Наручилац тражио у техничкој 
спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског 
материјала, а која је саставни део овог уговора.  

 



Цена  

Члан 6. 

Укупна уговорена вредност добара износи 1.249.374,00 динара, без ПДВ-а, односно 

1.497.511,00 динара са ПДВ-ом.   

Уговорена цена ће бити умањена сразмерно мањој количина испоручених добара, у 

смислу чл.4. овог уговора.  

Појединачне цене су утврђене понудом Испоручиоца која је саставни део овог уговора. 

Исплата уговорене цене ће се вршити тако што ће се за сваку сукцесивну испоруку 

добара утврдити тачна количина и цена испоручених добара.  

Наручилац је дужан да утвђени износ из ст. 4. исплати Испоручиоцу у року од 45 дана 

од дана испоруке добара, а на основу рачуна Испоручиоца и Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку сукцесивну испоруку.  

 

Гаранција 

Члан 7. 

За испоручена добра, Испоручилац обезбеђује гаранцију у року од 1 године, рачунајући 

од тренутка сваке сукцесивне испоруке добара и потписивање Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему добара за сваку сукцесивну испоруку.  

Гаранција укључује замену неодговарајућег добра по квалитету, неисправног или 

оштећеног добра, уколико је за оштећење одговоран Испоручилац.  

 

Место испоруке 

Члан 8. 

Места испоруке добара је седиште Наручиоца.   

 

Неизвршење  уговорених обавеза 

Члан 9. 

Ако Испоручилац не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним 

испуњењем, дужан је да Наручиоцу исплати уговорну казну, и то:  

- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини од 5% од укупно уговорене 

цене;  

 



- у случају задоцњења у испуњењу уговорених обавеза (прекорачења уговореног 

рока из чл.3. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини од 2 промила од 

од вредности поруџбине Наручиоца за конкретну сукцесивну испоруку;  

 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

Испоручиоца или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Испоручиоца већа 

од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.  

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Испоручиоца, Наручилац, без 

посебног саопштења, задржава право на уговорну казну и има право да према датуму 

извршења уговорних обавеза утврди број дана у прекорачењу уговореног рока од 

стране Испоручиоца, да утврди висину уговорне казне и за који износ ће умањити 

исплату укупно уговорене цене.    

Финансијско обезбеђење  

Члан 10. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави следећа средства финансијског 

обезбеђења:  

- приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро извршење посла 

бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ вредности 

предмета набавке са урачунатим ПДВ-ом , са важношћу 10 дана дуже од дана 

истека рока за извршење уговорене обавезе, и потврду о регистрацији исте;  

- приликом потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему 

добара за прву сукцесивну испоруку, на име гаранције за отклањање грешака у 

гарантом року, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ 

вредности предмета набавке са урачунатим ПДВ-ом , са важношћу 30 дана 

дуже од истека гарантног рока за добра из последње сукцесивне испоруке,  и 

потврду о регистрацији исте,  

Виша сила 

Члан 11. 

Вишом силом се сматрају непредвиђени природни догађаји који се могу сматрати 

елементарним непогодама (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора, а који онемогућавају 

извршење уговорних обавеза и  које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 

избећи.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну телеграмом, мејл-ом или факсом о настанку, врсти и трајању више 

силе, уколико се њено трајање може предвидети, као и да  предузме потребне 

активности ради ублажавања  последица више силе. 

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују 

се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

 



Раскид уговора 

Члан 12. 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима  предвиђеним  Законом о 

облигационим односима.  

Решавање спорова 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, уговара се  надлежност 

суда у Београду. 

 

Ступање уговора на снагу 

Члан 14. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Уговор се закључује на период до 31.12.2015. године.  

 

Завршне одредбе 

Члан 15. 

На сва питања која нису  уређена Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Члан 16. 

Саставни део овог уговора чини :  

- Техничка спецификације Наручиоца, из конкурсне документације;  

- Понуда Испоручиоца бр.351 од 02.04. 2015. године;  

- Спецификација структуре цене Испоручиоца.  

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна трана 

задржава по дв примерка. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ       НАРУЧИЛАЦ  

Зоран Симић      мр. Срђан Огњановић, директор  


