
 

1. Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, 

матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, 

као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2. Ауто лига 75, ДОО из Крагујевца, ул.Краљевачког батаљона бб.  матични број 

20889411, ПИБ: 107881542, рачун бр. 155-23150-12 код Чачанске банке АД, које 

заступа директор, Дргана Цветић, (у даљем тексту: Добављач) 

ПРЕДМЕТ 

Члан 1. 

Предмет уговора је продаја и испорука путничког аутомобила за потребе Установе за децу 

предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово а у свему према: понуди број 2/15-339 од 

28.10.2015. и овом уговору.  

 

ВРЕДНОСТ ДОБАРА  

Члан 2. 

 Вредност  добра из члана 1. овог уговора износи:  

1. Уговорена цена (искључујући ПДВ/остале обавезе): 664.166,68 РСД. 

2. ПДВ (20%): 132.833,32 РСД 

3. УКУПНО: 797.000,00 РСД 

(словима: седамстотинадеведесетседамхиљада ) 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да, за добро из члана 1. овог уговора, исплати Добављачу 

средства у укупном износу од 797.000,00 динара,  која су обезбеђена Финансијским 

планом Наручиоца за 2015. годину. 

Члан 4. 

            Исплата  добра из члана 1. овог уговора вршиће се на основу испостављених 

рачуна, и то најкасније у року од 7 дана од дана испостављања рачуна. 

РОК  

Члан 5. 



Уговорне стране сагласно утврђују рок испоруке добра  из члана 1. овог уговора 

који износи 7 дана од дана закључења Уговора  

 

Члан 6. 

Добављач има право да захтева продужење рока за испоруку добра из члана 1. овог 

уговора, у случају кад је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца  

био спречен да испоручи добро које је предмет овог уговора.  

Продужење рока се одређује према трајању сметње. 

Члан 7. 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора Добављач се обавезује да за 

сваки дан закашњења, Наручиоцу  плати  0,5 ‰ од укупног износа из члана 2. овог 

уговора, а не више од 5%.  

Рачун  за испоручено добро се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.      

     

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 

 Обавезе Добављача у  испоруци добра из члана 1. овог уговора су: 

-  да  испоруку добра изврши у свему према условима из конкурсне документације 

и  прихваћене понуде. 

- да добро испоручи на локацији коју одреди Наручилац, франко наручилац 

- да добро испоручи у складу са важећим  законским и техничким прописима. 

ОБАВЕЗЕ  НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

 Наручилац је у обавези  да прегледа  испоручено добро из члана 1. овог уговора. 

 Добављач је дужан да поступи по примедбама Наручиоца и отклони евентуалне 

уочене недостатке.   

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 10. 

Саставни део овог уговора чине:  

 

1. Понуда Добављача број 2/15-339 од 28.10.2015 године. 

 

Члан 11. 



Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских прописа.  

 

Члан 12. 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне 
стране решаваће споразумно. 

 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог 
надлежан је Привредни суд у Крагујевцу. 

Члан 13. 

        Овај уговор сачињен је у 4 истоветнa примерка који имају снагу оригинала, од којих  

свака уговорна страна задржава по 2 примерка.  

 

 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА: 

 

 ЗА НАРУЧИОЦА:   

ДИРЕКТОР 

 

__________________ 

 

      

 

   ____________________ 

Драгана Цветић               Драгана Милисављевић 

 



 


