
 

 
 
 
 

УГОВОР O КУПОПРОДАЈИ 
 

Партија 1- угаљ(мрки)09111100 
 
Закључен дана 17.04.2017. године између: 
Наручиоца: Основна школа „Саво Јовановић Сирогојно“,Сирогојно, са 
седиштем у Сирогојну, ПИБ:101074182,  Матични број: 07109709, Број рачуна: 
840-  377660-11      код  Управе за трезор, тел/факс: 031/3802-059 кога 
заступа директор Снежана Мићовић (у даљем тексту:Наручилац или по 
потреби Купац)  
и 
Понуђача:.ШВАБА,Д.О.О,Ужице.улица ратарска 80, . ПИБ:104232050. 
Матични број: .20121912 
Број рачуна: 155-9322-77.., 
Телефон:.031 565 900 Тел/факс:........................ 
кога заступа:.Николић Милан...(у даљем тексту: Понућач или по потреби 
Испоручилац), 
Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: 
уговорне стране  
Основ уговора: 
ЈН Број: 4/2017.-партија 1 
Број и датум одлуке о додели уговора:   110-17 од 07.04.2017 .године. 
Понуда изабраног понуђача бр. 6/2017од..16.03.2017.године.                                                   
Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: 
уговорне стране  

Члан 1. 
     Уговорене стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора куповина   
укупно 75 тона угља и то: 40 тона угља- место испоруке у котларници школе у 
Сирогојну и 35 тона угља-место испоруке у школи у издвојеном одељењу 
Љубишу, - ознака из општег речника набавке  09111100-угаљ, а за потребе 
грејања  Наручиоца, (у даљем тексту:  угаљ), 
     Количине и цене добра из става 1. овог члана, утврђене су  према усвојеној 
Понуди Понуђача/Испоручиоца  бр. _6/2017 од 16.03._ 2017.године - куповина  
70 тона  угља, која чини саставни део овог Уговора, ( у даљем тексту: понуда).   
    Период реализације уговора је од  дана закључења уговора, а закључно са 
30.06. 2017.године. 
 

Члан 2. 
     Укупна вредност за  75 тона угља, са превозом до складишног простора  
Наручиоца по уговореном паритету Ф-цо складисте купца /наруциоца у складу 
са чланом 1. овог уговора, износи _517.500,00_  динара без ПДВ-а ( и 
словима:________________________________________________) ПДВ 
износи:________________динара, односно укупно __621.000,00_динара са 
ПДВ-ом, ( и  
словима:____________________________________________________________ 

 
      Јединична цена угља са превозом до складишног простора Наручиоца 
износи __8.280,00динара са    ПДВ - ом, по стопи  од 20%. 
 
 
 
 



 

 
 
 
         

Члан 3. 
      Уговорне стране су сагласне да је вредност из члана 2. Овог Уговора, 
утврђена изабраном Понудом, која је у складу са кретањем цена угља на 
тржишту Републике Србије. 
      У случају промене цена до којих долази из објективних разлога ( 
усклађивање са кретањем цена) а  у складу са важећим одлукама Добављача, 
примењиваће се цене по ценовнику који важи на дан испоруке. 
      Под даном испоруке, подразумева се дан када је Испоручилац предао робу 
превознику на превоз. 
     Испоручилац ће фактурисати услугу превоза по ценовнику превоза (развоза) 
који важи на дан испоруке. 
      У  цену превоза се урачунавају трошкови превоза, путарине и 
манипулативни трошкови. 
     Уколико постоји обавеза плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине  Испоручилац  ће задужити Наручиоца и тим износом и 
исказати га у јединичној цени.       

Члан 4. 
      Уговорене стране су сагласне да се превоз  врши у организацији 
Испоручиоца  у складишни простор Наручиоца што је у складу са уговореним 
паритертом испоруке Ф-цо складиште купца/Наручиоца а у свему како је 
наведено у члану 1. овог уговора. 
      Испорука ће се реализовати сукцесивно , а према потребама Наручиоца  
      Динамику и количину  појединачних испорука, одређује  Наручилац. 
      Испоручилац  се обавезује да појединачне испоруке изврши у року од 5 дана 
од дана пријема појединачног захтева. 
      Испорука се врши радним данима, у термину по договору Испоручиоца и 
Наручиоца. 
      У случају непоштовања уговорених рокова испоруке ,  Испоручилац  се 
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% (промила) 
од уговорене вредности из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ 
уговорене казне не може прећи 5% од уговорене вредности из члана 2. овог 
уговора.   

Члан 5. 
      Наручилац има право да изрши квалитативну и квантитативну контролу 
испорученог угља. 
      Између уговорних страна се подразумева  да је Наручилац квантитативно и 
квалитативно примио испоруку у моменту потписивања отпремнице. 
      У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац улаже приговор 
Испоручиоцу одмах по завршеном пријему угља.  
      Испоручилац  се обавезује да  на  лицу места утврдити чињенице, о чему ће 
се сачинити записник који потписују представници обе уговорене стране.   

Члан 6. 
      Уговорене стране су сагласне да у случају постојања примедби које се 
односе на квалитет угља, а уочене су при примопредаји, Наручилац улаже 
приговор Испоручиоцу  одмах, а Испоручилац  има обавезу такође  одмах да 
обезбеди  стручно лице ради узорковања угља и његове анализе. 
                                                              Члан 7. 
    Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: 
поплава, пожара, земљотреса и природне катастрофе, акта међународних 
органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или 
предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорне стране да 
изврше уговорне обавезе. 



 

 
 
 
    Испоручилац  се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у 
снабдевању тржишта угљом који су изазвани: актима државних органа, 
изменама прописа који регулишу услове и начин увоза и промета угља. 
                                                           
    У случају из става 1. и  2.овог члана Испоручилац  је дужан да о настанку 
разлога  из става 1. и  2.овог члана  благовремено писмено обавести наручиоца  
о истом.                                               
                                                              Члан 8. 
    Наручилац се обавезује да Испоручиоцу  плаћање врши у року од 45 дана од 
дана достављања  фактуре/рачуна, на рачун  Испоручиоца број155-9322-77 
.код банке Чачанске банке. 

Члан 9. 
    Испоручилац је у обавези да у тренутку закључењa уговора, Наручиоцу 
преда средства финансијског обезбеђења и то : бланко сопствена меница, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења код надлежне банке.  
    Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење, 
са назначеним износом од 10%  вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач/испоручилац  наводи у меничном  овлашћењу.  
     Рок  важења менице и меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла, с тим да  евентуални продужетак рока 
за испоруку добра - угља које је предмет јавне набавке, има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за 
који ће бити продужен рок за испоруку. 
     Дакле, подразумева се да Наручилац не може вратити 
понућачу/испоручиоцу  меницу и менично овлашћење пре истека рока трајања, 
осим ако је понуђач у целини испунио своју обавезу која је обезбеђена.                                 
                                                              Члан 10. 
     Овај  Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 15 дана.                     
Отказни рок тече од дана писменог  споразума о раскиду Уговора. 
      У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, 
дужна је да другој уговорној страни надикнади штету. 

Члан 11. 
      Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз 
обострану сагласнст  уговорних страна, о чему се закључује Анекс  Уговора. 
                                                              Члан 12. 
    Прилози и саставни делови овог  Уговора су: 

‐ Понуда  Испоручиоца бр.  _6/2017 од _16.03.2017.године, 
‐ Спецификација набавке. 

                                                              Члан 13. 
     Уговорене стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису 
дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим 
односима. 
                                                              Члан 14. 
      Уговорене стране су  сагласне да ће све евентуално настале споровe по 
овом уговору решавати споразумно. 
     У случају да настали  спор није могуће решити споразумно, уговорне стране 
уговарају надлежност стварно надлежног суда. 
                                                              Члан 15. 
    Овај Уговор ступа на снагу даном   његовог закључивања, а примењује се до 
извршења овим уговором преузетих обавеза . 
 



 

 
 
 
 
 
 
     Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој од 
уговорних страна припада по  2 (два) примерка. 
 
 
      
Сваки уредно потписан и печатиран примерак овог уговора има правну снагу и 
значење оригинала. 
     Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и 
да  његове одредбе у свему  представљају израз њихове стварне воље.   
                                          
         ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                      ЗА НАРУЧИОЦА 
_________________________                     ___________________________                          
                                                                        Снежана Мићовић, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 

Партија 2-огревно дрво 03413000 
 

Закључен дана 17.04.2017. године између: 
Наручиоца: Основна школа “Саво Јовановић Сирогојно“ Сирогојно , 
ПИБ:101074182,  Матични број: 07109709, Број рачуна: 840-377660-11 код 
Управе за трезор, тел/факс: 031/3802-002 
кога заступа директор Снежана Мићовић(удаљем тексту:Наручилац или по 
потреби Купац)  
и 
Понуђача:.Ћурдић Милун,вл.пољопривредног газдинства,Сирогојно,ЈМБГ 
0802974793015.,БПГ 745367000103  
Број рачуна: 340-32260495-98.. Назив банке:..ЕРСТЕ БАНКА.. 
Телефон:..064 6643525..Тел/факс:........................ 
кога заступа:Милун Ћурдић.(у даљем тексту: Понућач или по потреби 
Испоручилац), 
Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: 
уговорне стране  
Основ уговора: 
ЈН Број: 4/2017.партија 2 
Број и датум одлуке о додели уговора:   110-17 од  07.04.2017.године. 
Понуда изабраног понуђача бр. 1/17од..24.03.2017.године.                                                       
Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: 
уговорне стране  

Члан 1. 
     Уговорене стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора куповина   
Огревног дрвета- ознака из општег речника набавке  03413000-, а за потребе 
грејања  Наручиоца, (у даљем тексту: огревно дрво ), 
     Количине и цене добра из става 1. овог члана, утврђене су  према усвојеној 
Понуди Понуђача/Испоручиоца  бр. 1/2017 од _24.03. 2017.године - куповина  87 
м3 огревног дрвета, која чини саставни део овог Уговора, ( у даљем тексту: 
понуда).   
    Период реализације уговора је од  дана закључења уговора, а закључно са 
30.06. 2017.године. 
 

Члан 2. 
     Укупна вредност за  87 м3 – огревног дрвета, са превозом до складишног 
простора  Наручиоца  по уговореном паритету Ф-цо складисте купца /наруциоца 
и то 35 м3 Сирогојно,40м3Љубиш,12м3 Жељине,  износи 378.450,00_  динара 
без ПДВ-а ( и 
словима:________________________________________________) ПДВ 
износи:________________динара, односно укупно _378.450,00_динара са ПДВ-
ом, ( и  
словима:____________________________________________________________ 

 
 
 
 

      Јединична цена огревног дрвета са превозом до складишног простора 
Наручиоца износи _4.350,00динара са    ПДВ - ом, по стопи  од 10%.   
 



 

 
 
        

Члан 3. 
      Уговорне стране су сагласне да је вредност из члана 2. Овог Уговора, 
утврђена изабраном Понудом, која је у складу са кретањем цена нафтних 
деривата на тржишту Републике Србије. 
      У случају промене цена до којих долази из објективних разлога ( 
усклађивање са кретањем цена нафтних деривата ) а  у складу са важећим 
одлукама Добављача, примењиваће се цене по ценовнику који важи на дан 
испоруке. 
      Под даном испоруке, подразумева се дан када је Испоручилац предао робу 
превознику на превоз. 
     Испоручилац ће фактурисати услугу превоза по ценовнику превоза (развоза) 
који важи на дан испоруке. 
      У  цену превоза се урачунавају трошкови превоза, путарине и 
манипулативни трошкови. 
     Уколико постоји обавеза плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине  Испоручилац  ће задужити Наручиоца и тим износом и 
исказати га у јединичној цени.       

Члан 4. 
      Уговорене стране су сагласне да се превоз  врши у организацији 
Испоручиоца  у складишни простор Наручиоца што је у складу са уговореним 
паритертом испоруке Ф-цо складиште купца/Наручиоца. 
      Испорука ће се реализовати сукцесивно , а према потребама Наручиоца  
      Динамику и количину  појединачних испорука, одређује  Наручилац. 
      Испоручилац  се обавезује да појединачне испоруке изврши у року од 5 дана 
од дана пријема појединачног захтева. 
      Испорука се врши радним данима, у термину по договору Испоручиоца и 
Наручиоца. 
      У случају непоштовања уговорених рокова испоруке ,  Испоручилац  се 
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% (промила) 
од уговорене вредности из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ 
уговорене казне не може прећи 5% од уговорене вредности из члана 2. овог 
уговора.   

Члан 5. 
      Отпрема и пријем огревног дрвета  врши се по важећем стандардима за та 
добра,односно мерењем на лицу места у месту пријема. 
       
      Наручилац има право да изрши квалитативну и квантитативну контролу 
испорученог огревног дрвета. 
      Између уговорних страна се подразумева  да је Наручилац квантитативно и 
квалитативно примио испоруку у моменту потписивања отпремнице. 
      У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац улаже приговор 
Испоручиоцу одмах по завршеном пријему огревног дрвета.  
 
 
 
      Испоручилац  се обавезује да  на  лицу места утврдити чињенице, о чему ће 
се сачинити записник који потписују представници обе уговорене стране.  
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
                                                           Члан 6. 
 
     Уговорене стране су сагласне да у случају постојања примедби које се 
односе на квалитет огревног дрвета, а уочене су при примопредаји, Наручилац 
улаже приговор Испоручиоцу  одмах, а Испоручилац  има обавезу такође  
одмах да обезбеди  стручно лице ради решавања приговора. 
      .    
                                                              Члан 7. 
    Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: 
поплава, пожара, земљотреса и природне катастрофе, акта међународних 
органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или 
предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорне стране да 
изврше уговорне обавезе. 
  
    У случају из става 1. .овог члана Испоручилац  је дужан да о настанку разлога  
из става 1. .овог члана  благовремено писмено обавести наручиоца  о истом.                      
                                                              Члан 8. 
    Наручилац се обавезује да Испоручиоцу  плаћање врши у року од 45 дана од 
дана достављања фактуре/рачуна, на рачун  Испоручиоца број:__340-
32260495-98_ који се води код   ЕРСТЕ  банке. 

Члан 9. 
    Испоручилац је у обавези да у тренутку закључењa уговора, Наручиоцу 
преда средства финансијског обезбеђења и то : бланко сопствена меница, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења код надлежне банке.  
    Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење, 
са назначеним износом од 10%  вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач/испоручилац  наводи у меничном  овлашћењу.  
     Рок  важења менице и меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла, с тим да  евентуални продужетак рока 
за испоруку добра – огревног дрвета које је предмет јавне набавке, има за 
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који ће бити продужен рок за испоруку. 
     Дакле, подразумева се да Наручилац не може вратити 
понућачу/испоручиоцу  меницу и менично овлашћење пре истека рока трајања, 
осим ако је понуђач у целини испунио своју обавезу која је обезбеђена.                                 
                                                              Члан 10. 
     Овај  Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана.                    
Отказни рок тече од дана писменог  споразума о раскиду Уговора. 
      У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, 
дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
                                                              Члан 11. 
      Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз 
обострану сагласнст  уговорних страна, о чему се закључује Анекс  Уговора. 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Члан 12. 
    Прилози и саставни делови овог  Уговора су: 

‐ Понуда  Испоручиоца бр.  1/2017 од  24.03.2017.године, 
‐ Спецификација набавке. 

                                                              Члан 13. 
     Уговорене стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису 
дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим од 
носима. 
                                                              Члан 14. 
      Уговорене стране су  сагласне да ће све евентуално настале споровe по 
овом уговору решавати споразумно. 
     У случају да настали  спор није могуће решити споразумно, уговорне стране 
уговарају надлежност стварно надлежног суда. 
                                                              Члан 15. 
    Овај Уговор ступа на снагу даном   његовог закључивања, а примењује се до 
извршења овим уговором преузетих обавеза . 
     Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој од 
уговорних страна припада по  2 (два) примерка. 
     Сваки уредно потписан и печатиран примерак овог уговора има правну снагу 
и значење оригинала. 
     Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и 
да  његове одредбе у свему  представљају израз њихове стварне воље.   
                                          
         ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                      ЗА НАРУЧИОЦА 
_________________________                     ___________________________                          
                                                                        Снежана Мићовић, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


