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Завод за културу војвођанских Русина         

Футошка бр. 2/III, Нови Сад        

Број: 

Дана: 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 О НАБАВЦИ БРОЈ 17/2022 

Столарски радови 

 

Закључен у Новом Саду, дана ______.2022. године, између:  

 

Завод за културу војвођанских Русина 

са седиштем у Новом Саду, Футошка бр. 2/III 

ПИБ: 105768988, Матични број: 08893047, 

Број рачуна: 840-102743-68, Управа за трезор, 

кога заступа директор Саша Сабадош 

(у даљем тексту: Наручилац) с једне стране 

 

и 

 

............................................................................................................................... 

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

кога заступа _____________________________ 

(у даљем тексту: Добављач), са друге стране. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- за предметну набавку се не спроводи поступак јавне набавке на основу члана 27. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019), 

-  да је Понуђач доставио понуду бр. _____/2022 од _____.2022. године, која се налази у 

прилогу овог уговора, која у потпуности одговара Спецификацији и чини његов саставни део. 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су столарски радови за опремање објекта Наручиоца (у даљем 

тексту: радови), у свему према позиву Наручиоца и понуди Добављача. 

Врста, количина и цена радова из става 1. овог уговора исказане су у обрасцу понуде 

Добављача, бр.______/2022 од _____.2022. године, који чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност за радова из члана 1. овог уговора износи ____________ 

динара без пореза на додату вредност. 

Укупна уговорена вредност за радова из члана 1. овог уговора износи ___________  

динара са порезом на додату вредност. 

Уговорена цена радова обухвата: излазак на локацију, узимање мера, сав потребан 

материјал, рад, транспорт, заштитну опрему, као и све зависне трошкове у вези са 

реализацијом предметне набавке. 

Наручилац се обавезује да на дан потписивања уговора исплати Добављачу аванс у 

износу од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом. 

Остатак уговорене вредности Наручилац ће исплатити Добављачу за извршене радове 

у року од 15 дана од дана издавања/пријема фактуре. 

 

Члан 3. 

Добављач је дужан да приликом закључења уговора преда Наручиоцу меницу за 

испуњење уговорних обавеза, на износ од 10% од укупне вредности уговора без урачунатог 

ПДВ-а и да иста има важност трајања 30 дана дуже од истека рока за извршење посла. 
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо. Уз меницу мора бити 

достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке 

понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност меничног овлашћења за испуњење уговорних обавеза мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити меницу за испуњење уговорних обавеза у случају да понуђач не 

извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна, и 

наплатива на први позив Наручиоца. Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, 

на писани захтев понуђача. 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да у просторијама Наручиоца изврши радове који су одређени 

Спецификацијом у количинама према захтеву Наручиоца, најкасније до 10. марта 2023. 

године. 

Место извршења радова је ул. Матице српске бр.15, Нови Сад, објекат: Завода за 

културу војвођанских Русина. 

Евентуалну рекламацију на извршене радове, Наручилац упућује на e-mail Добављачa 

_________________________. 

Добављач даје гаранцију за изведене радове у трајању од _____ месеци од дана 

примопредаје изведених радова (не може бити краћи од 12 месеци). 

 

Члан 5. 

Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на:  

Завод за културу војвођанских Русина, Футошка бр. 2/III, Нови Сад, ПИБ: 105768988 

са напоменом: у складу са уговором број _____/22 (попуњава Наручилац). 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца 

за 2022. годину. 

 

Члан 6. 

Овлашћено лице Наручиоца се обавезује да ће извршене радове примити, утврдити 

њихову количину и својим потписом оверити одговарајући документ да су радови примљени 

и да у свему одговарају Спецификацији. 

Извршени радови морају у свему да одговарају Спецификацији и понуди из члана 1. 

овог уговора.  

Уколико се за радове која су предмет уговора, установи било какав недостатак (радови 

не одговарају опису из Спецификације или су лошијег квалитета или одступају од 

прихваћених стандарда и сл.) Наручилац је дужан да достави писану рекламацију на начин 

који је одређен чланом 4. овог уговора, а Добављач да отклони недостатак у најкраћем 

могућем року, а најкасније 10 (десет) дана од пријема рекламације. 

 

Члан 7. 

Овај уговор важи до обостраног извршења уговорних обавеза, а најдуже до 15.03.2023. 

године. 

Уговорне стране имају право једностраног раскида овог уговора, у писаном облику и 

пре истека рока важења Уговора из става 1. овог члана, са отказним роком од 7 (седам) дана. 

 

   Члан 8. 

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се 

примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ, уговара се надлежност суда у Новом Саду.  
 

Члан 10. 

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, од којих два задржава Добављач, а 

два Наручилац.  

 

 

За Добављача 

  

За Наручиоца 

  директор 

_________________________ 

 

_______________________ 

 Саша Сабадош 

 


