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УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊЕ ЗА 
ПАРТИЈУ 1 – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ / ПАРТИЈУ 2 - ХЕМИЈСКА 

СРЕДСТВА И ОСТАЛА ПОТРОШНА ДОБРА

закључен у Београду између уговарача:
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, 
ул. Светозара Марковића бр.37, коју заступа директор Синиша Надбантић (у даљем 
тексту: Наручилац), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 
103277483

и
__________________________________________________, са седиштем у 

____________________, ул. __________________________________ бр. 

___________, кога заступа директор ______________________________ (у даљем 

тексту: Добављач), матични број: ___________________ ПИБ број:

___________________ број текућег рачуна: ___________________________код 

_________________________ банке 

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у 
складу са упутством са претходне странице конкурсне документације)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране претходно констатују:
- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', бр. 124/12) и на основу позива за подношење понуда за набавку 
добара за потребе кафе кухиње, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници наручиоца дана 28.06.2013. године, спровео отворени поступак 
јавне набавке бр. 25/13.
- да понуда Добављача број (попуњава Наручилац), за партију/е бр. (попуњава 
Наручилац), у потпуности одговара Спецификацији предмета јавне набавке из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, 
и испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу 
понуде понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава 
Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење 
уговора.
- да ће Добављач предметна добра испоручивати без подизвођача / са подизвођачем 

____________________________________________, са седиштем у 
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______________________, ул. _______________________, бр. ________, матични 

број: ______________, порески идентификациони број: _______________ 

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са 
упутством са претходне странице конкурсне документације)

Члан 1.
Предмет овог Уговора је куповина и испорука добара за потребе кафе кухиње 
Националне службе за запошљавање, у свему према понуди Добављача (Обрасцу 
понуде), Спецификацији предмета јавне набавке и Дистрибутивној листи, који су у 
прилогу и чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене добара из понуде Добављача.
У цену су урачунати и трошкови испоруке добара на локацијама Наручиоца, 
наведеним у дистрибутивној листи, као и сви остали трошкови који могу настати у 
вези са извршењем уговорних обавеза.
Укупна уговорна вредност износи до:

- __________________________ динара (попуњава понуђач – укупна цена за 
захтевану количину без ПДВ-а из Обрасца понуде – Образац 4.1.) без 
пореза на додату вредност, односно __________________________ динара
(попуњава понуђач – укупна цена за захтевану количину са ПДВ-ом из 
Обрасца понуде – Образац 4.1.) са порезом на додату вредност, за Партију 
1. Прехрамбени производи;

- __________________________ динара (попуњава понуђач – укупна цена за 
захтевану количину без ПДВ-а из Обрасца понуде – Образац 4.2.) без 
пореза на додату вредност, односно __________________________ динара
(попуњава понуђач – укупна цена за захтевану количину са ПДВ-ом из 
Обрасца понуде – Образац 4.2.) са порезом на додату вредност, за Партију 
2. Хемијска средства и остала потрошна добра;

Обрачун ПДВ-а за сако од добара из Спецификације предмета јавне набавке која 
буду испоручивана, биће извршен по важећим пореским стопама.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средства из става 3. овог 
члана уговора.
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 
плаћања у 2013. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2013.
годину за ове намене.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2014. години, Наручилац ће 
вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 
финансијског плана за 2014. годину.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 
доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, 
неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.
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Члан 3.
Добављач је дужан да у року од _______ (попуњава Понуђач, максимални 
захтевани рок испоруке је 2 дана) радна дана на теритирији Града Београда, 
односно у року од _______ (попуњава Понуђач, максимални захтевани рок 
испоруке је 5 дана) радних дана на осталим локацијама на територији Републике 
Србије, од дана пријема писане поруџбине овлашћеног лица Наручиоца, испоручи 
добра који су предмет јавне набавке на захтевану локацију.  
Уговорне стране су сагласне да се пријем добара која су предмет овог уговора 
врши на локацијама наведеним у Дистрибутивној листи, која је сатавни део овог 
уговора.
Редовне поруџбине (требовања) за све наведене локације, Наручилац ће вршити на 
кварталном нивоу.
Поред редовних поруџбина (требовања), у случају потребе, Наручилац може 
вршити и ванредне поруџбине (требовања) за сваку од наведених локација из 
Дистрибутивне листе, као и за остале локације на територији Републике Србије.
Добављач је дужан да испоруку добара из члана 1. овог Уговора врши сукцесивно 
према динамици и количинама које одреди Наручилац.
Добра која Добављач испоручује морају бити иста она добра која је Добављач
понудио током спровођења поступка јавне набавке у коме је његова понуда 
изабрана као најповољнија и која је навео у обрасцу понуде, тј. морају одговарати 
свим кавлитативним и функционално-техничким карактеристикама које је 
Наручилац захтевао у конкурсној документацији.
Уколико Добављач није у стању да испоручи неко од добара наведених у обрасцу 
понуде и спецификацији предмета јавне набавке, који су саставни део овог уговора, 
тј. уколико није у стању да испуни своју обавезу из претходног става овог члана 
уговора, дужан је да испоручи друго добро, истих или бољих техничко –
функционалних карактеристика и нивоа квалитета, по цени која не може бити већа 
од цене која је за то добро исказана у обрасцу понуде.

Члан 4.
Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 3. овог Уговора, односно у 
уговореном року не испоручи предметна добра, обавезан је да за сваки дан 
закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,1% укупне процењене 
вредности набавке на коју се уговор односи, у року од 8 дана од дана пријема 
позива, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% уговорене
вредности испоруке. 
У случају да Добављач не исплати износ уговорне казне у року из претходног 
става, Наручилац може активирати примљена средства обезбеђења.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева
сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора из свих законом 
предвиђених разлога.

Члан 5.
Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи у свему према 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, а у сарадњи и према 
динамици претходно утврђеној од стране Наручиоца.
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Добра која Добављач испоручује Наручиоцу морају бити оригиналног порекла.
Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке 
испоруке добара из члана 1. овог Уговора изврши квалитативни и квантитативни
пријем добара и то:

- провером да ли је добро оригиналног порекла
- провером да ли је испоручено добро, тј. врст, марка или бренд добра, исти 

онај који је понуђен и наведен у обрасцу понуде и спецификацији предмета 
јавне набавке

- провером да ли је оригинално паковање производа неоштећено
- провером да ли је сам производ неоштећен
- провером да ли је рок употребе производа истекао (уколико је у питању 

производ са истеком рока употребе)
- провером да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним 

стањем исказаним на отпремници
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног
пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућег порекла, квалитета и 
количине и да су функционално исправна, обавезно је да потпише отпремницу 
чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених
добара.

Члан 6.
Ако се приликом или након испоруке, или током употребе добара утврди да добра 
која је Добављач испоручио Наручиоцу нису оригиналног порекла или да имају 
недостатака у техничкој исправности, квалитету, функционалности или очигледне 
грешке, као и да им је рок истекао, или уколико није испуњен било који од услова 
из члана 5. став 3. Овог Уговора, Добављач мора о свом трошку, у року од 3 дана 
од дана сачињавања записника о рекламацији од стране овлашћеног лица 
Наручиоца, заменити добра новим адекватним добрима.
Уколико се у току коришћења појаве недостаци у квалитету или раду добра, 
Добављач је дужан иста заменити у року од 3 дана од дана пријема рекламације.
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе одмах обавести 
Добављача и захтева додатну испоруку предметних добара истог дана.

Члан 7.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене одредбама овог Уговора, 
Наручилац има право на раскид овог Уговора једностраном изјавом воље, као и на 
надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у 
складу са одредбама овог Уговора.

Члан 8.
Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог уговора 
доставити и предати Наручиоцу две соло/трасиране менице, валутиране на износ 
од најмање 10% од укупне уговорне вредности којим гарантује уредно извршење 
својих обавеза.
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Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана уговора, 
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу предати копију картона са депонованим 
потписима овлашћеног лица Добављача, као и менично писмо - овлашћење да 
Наручилац може попунити менице у складу са овим уговором (у два примерка, 
Прилог 1 из конкурсне документације за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 из 
конкурсне документације за предузетнике).
Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације 
Уговором утврђених обавеза Добављача у поступку јавне набавке и могу бити 
активиране у случају да Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе.
Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са 
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011).
За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења 
уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају
Добављачу.

Члан 9.
Наручилац се обавезује да у року од _________ (попуњава Понуђач, минимални 
захтевани рок плаћања  је 20 дана) дана од пријема исправно сачињене и 
испостављене фактуре и отпремнице, изврши плаћање и то на рачун Добављача бр. 
____________________________________________________________________, код 
__________________________________________________________________ банке 
(попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ 
БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је 
уговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши на 
више различитих рачуна)..

Члан 10.
Уговорне цене морају бити фиксне минимум 6 месеци од дана закључења овог 
Уговора.
Након 6 месеци од дана закључења овог Уговора, у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама, уговорне стране могу тражити промену цена предметних добара
уколико на тржишту дође до њихове осетније промене, о чему је уговорна страна 
која захтева промену цена дужна да достави валидан и релевантан доказ другој 
уговорној страни.
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима које утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све 
потенцијалне добављаче. 
Под наведеним објективним околностима сматраће се промена индекса 
потрошачких цена за више од 5% у односу на дан закључења Уговора (према 
званичним податцима Републичког завода за статистику).
Промена цена може бити захтевана највише до висине процента промене 
потрошачких цена. Промена цена може бити извршена само једном у току трајања 
Уговора.
Цене из члана 2. Овог Уговора могу се мењати искључиво уз писану сагласност
уговорних страна.
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Писана сагласност за промену цена доставља се у року од седам дана од дана
пријема захтева за промену цена.
У случају обостране сагласности, биће сачињен анекс Уговора.

Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се 
надлежност Првог основног суда у Београду.
На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна.
Овај Уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, 
односно док вредност испоручених добара не досегне износ укупне уговорне 
вредности из члана 2. став 3. овог Уговора.
Утрошком средстава Наручиоца по овом Уговору, тј. достизањем укупне уговорне 
вредности пре истека рока из става 2. овог члана, исти престаје да важи.    
Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне 
штете која може настати за Пружаоца услуге, откаже овај уговор у свако доба са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.                   
Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.                   

Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за 
сваку уговорну страну.

     ДОБАВЉАЧ                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 
Синиша Надбантић

                                                                                                                                                                                                                                     


