
УГОВОР  
o набавци акумулатора путем наруџбенице   бр 48/Н – 05/2016 

 
 

Закључен између: 
 

1. Република Србија, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ-Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  матични 
број 17855212, шифра делатности 8411, рачун извршења републичког буџета број: 
840-1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа в.д. директор. Љубиша Михајловић, 
дипл.инж. ( у даљем тексту Купац). 

  и 
 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа.......................................................... (у даљем тексту: Продавац) 

  
Основ уговора:  набавка  путем наруџбенице Број:  48/Н – 05/2016 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од.___________________ 
  
Уговорне стране сагласно констатују: 
-    да је Купац спровео поступак набавке путем наруџбенице за набавку 13  (тринаест) 
комада акумулатора за пловне објекте,  број 48/Н – 05/2016 и да је продавац доставио 
понуду број ________ дана ________ 2016.  године која јеизабрана као најповољнија . 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је сукцесивна испорука 13 (тринаест) комада бродских 

акумулатора, према условима који су садржани у Захтеву за понуду у оквиру набавке путем 
наруџбенице, бр. 48/Н – 05/2016, сагласно Обрасцу понуде,  а у складу са Понудом  Продавца, 
бр_____ од ____ 2016.године, која је код Купца заведена под бројем ________од ________ 2016. 
године и   која је саставни део овог уговора. 

 

       

Р. 
бр. 

Опис Комада 
Јединична цена у 

динарима  
без ПДВ-а 

Назив 
произвођача/земља 

порекла 

1. 
 
 
Акумулатор  180 Ah/12 V 13 

 

 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 2. 
 Продавац се обавезује да ће Купцу сукцесивно испоручивати акумулаторе за пловне 
објекте, дате у Обрасцу понуде за  набавку путем наруџбенице број 48/Н – 05/2016 из Понуде 
продавца бр. ____ од __. ___ 2016. године која је код купца заведена пода бројем __/__  од __.___ 
2016. Године. 
 Продавац се обавезује да ће наручиоцу испоручивати договорене количине робе по 
уговореним јединичним ценама за сваки артикал наведен у понуди. 



 Продавац се обавезује да уговорену робу из члана 1. овог уговора испоручи франко 
магацин купца у Београду, Макиш, Обреновачки пут број 12, сагласно условима датим у Захтеву 
за понуду. 
 Под примопредајом се подразумева и преузимање акумулатора од стране купца директно 
код продавца у случају хитности. 
 У случају да стварно стање испоручене робе из члана 1.овог уговора, по количини и 
квалитету не одговара договореним условима из Захтева за понуду, купац је дужан да рекламацију 
са записником достави продавцу одмах по утврђивању недостатака а најкасније у року од 8 
(словима: осам) дана по завршеном пријему. 
 Продавац се обавезује да ће одмах по пријему рекламације, у случају квара у гарантном 
року, извршити замену неисправног акумулатора новим, исправним у року од 7 (словима: седам) 
дана од дана пријема рекламиране робе. 
 
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Продавац нуди а Купац прихвата укупну цену за 13 (тринаест) акумулатора  из члана 

1.овог уговора, у износу од: 
_____________________динара  

(словима: ____________________________) 
У коју није урачунат ПДВ. 
 Вредност ПДВ изсноси: 

_________ динара 
(словима:________) 

Укупна цена уговорене робе  у оквиру набавке из члана 1. овог Уговора износи:  
 

___________________________ динара 
(словима: ______________________________) 

       
У цену из претходног става урачунат је и ПДВ. 
Уговорена цена дата за акумулаторе у Понуди која је прихваћена важи за период од 6 (шест) 

месеци и не може се мењати. 
      Уговорне стране су сагласне да, имајући у виду сукцесивни начин испоруке уговорене робе 
према потребама купца, након истека периода од шест месеци, уколико купац нема потребу да 
повуче сву уговорену робу а продавац истакне захтев за променом цене коју купац не може  да 
прихвати, тада продавац дописом обавештава купца о коригованим ценама и уколико купац исте  
не прихвата , стране уговорнице имају подједнако право на раскид уговора. 

Уколико у договореном року за испоруку робе дође до промене цена, овај Уговор се може 
раскинути, при чему отказ Уговора сачињава купац. 
 

Члан 4. 
Продавац и купац  су се договорили  да купац цену за испоручену робу плати у року од 

___ (____) дана од дана пријема рачуна испостављеног по верификованом извршењу испоруке 
акумулатора, односно потписивања отпремнице. 

 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 
Уговорне стране су се споразумела да продавац испоручује купцу уговорену робу из члана 

1.овог уговора, сукцесивно, по појединачним захтевима, по исказаној потреби у погледу  
количине акумулатора од стране купца, у року од ____(словима: ______) календарска дана.  

Испорука робе из члана 1. овог Уговора  вршиће се у складу са условима набавке тј. 
сукцесивно, у зависности од потреба и договора са купцем, до комплетне испоруке робе, 
рачунајући  од дана потписивања уговора. 



Продавац се обавезује да изврши испоруку робе из члана 1.овог Уговора  у свему према 
квалитету и карактеристикама који су одређени у Захтеву за понуду која је саставни део овог 
Уговора, односно сваку појединачну испоруку ће вршити са уредно попуњеним  и датираним 
гарантним листом за сваки комад испорученог акумулатора посебно. 

Уговорне стране су сагласне да евентуално закашњење у испоруци робе не може бити 
дуже од 7 календарских дана. 

Уколико се испорука не изврши ни протеком максималног рока од 7 (седам) календарских 
дана Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете у складу са законом. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 
Уколико продавац не изврши испоруку робе из члана 1.овог Уговора, купац може да  

наплати на име уговорне казне износ од  1% (један проценат) од вредности уговора за сваки дан 
кашњења од уговореног рока  из чланa 5.овог Уговора 

Укупна висина уговорене казне, коју по основу из претходног става продавац плаћа купцу, 
може да износи највише 4(словима:четири)% од укупне вредности уговора. 

У случају да уговорна казна прекорачи напред наведени износ купац има право на раскид 
уговора и накнаду штете у складу са законом. 
 
 
КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНЦИЈА 

Члан 7. 
 Продавац гарантује да ће уговорена роба из члана 1.овог уговора бити исправна и 
пропраћена документацијом о пореклу и кавлитету са свим карактеристикама наведеним у 
Захтеву за понуду. 

Продавац даје гаранцију у трајању од _______ (словима:____________________) месеца 
за сваки акумулатор који је утврђен Понудом број _______ од ___. ___ 2016. године која је код 
купца заведена пода бројем ___/___  од __. ___ 2016. године, у делу Образац понуде за  набавку 
добара-акумулатора за пловне објекте, у оквиру понуде.  
 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 8. 
 Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања од стране одговорних лица обе 
стране уговорнице и истиче испоруком робе и уплатом износа укупне цене уговорене робе, након 
испостављања фактуре. 
 Након испостављања фактуре и уплате износа из члана 3.овог уговра, продавац остаје у 
обавези да одговара за квалитет робе сагласно претходном члану овог уговора. 
 У случају раскида уговора из разлога садржаних у члану 7.овог уговора, купац има право 
на повраћај датог. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно, 

у супротном, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 
 

Члан 11. 



Овај Уговор је састављен у 6(шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по 3(три) примерка. 

 
 
 
 
  ЗА  НАРУЧИОЦА                                                      ЗА  ИСПОРУЧИОЦА  
       В.д. ДИРЕКТОР               Лице одг. за потп. уговора  

   
           
________________________    _____________________ 
 Љубиша Михајловић                                                 

 
 

 


