
УГОВОР О НАБАВЦИ ГРАЂЕВОНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО 

ПРОГРАМУ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА 

СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
 
 
 
Закључен између: 

 
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, улица Главна бр. 32., 24321 

Мали Иђош, матични број: 08695059, пиб: 101434697, коју заступа Марко 
Ровчанин, Председник општине, с једне стране ((у даљем тексту: 
Наручилац)  

и 
2.       ПОНУЂАЧ:  »MAYUR» ДОО ул. Едвина Здовца бр. 4, 24000 Суботица,  

матични број: 08244537, пиб: 101749436, којег заступа Слободан 
Милосављевић с друге стране (у даљем тексту: Понуђач) 

 

 

         Члан 1. 

Наручилац и Понуђач су сагласни да је предмет овог Уговора: набавка 
грађевинског материјала по програму за стварање и побољшање услова 
становања породицама интерно расељених лица, које је предмет јавне набавке 
мале вредности наручиоца бр.404-10/2014-01. 

 
                                                      Члан 2. 

Предмет јавне набавке из члана 1. овог уговора намењен је побољшању 
услова становања породицама расељених лица, како је прецизирано конкурсном 
документацијом која је саставни део овог Уговора.  

Називи добара утврђени су према потребама крајних корисника, а исказани  
на обрасцу спецификације грађевинског материјала, која је саставни део овог 
уговора. 
 

Члан 3. 

Наручилац и Понуђач су сагласни да су: цена, рок плаћања и начин  
испоруке утврђени  у понуди заведеној код Наручиоца под бр. 404-10-10/2014-01 
од 21.05.2014.год., која је саставни део Уговора.  

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 
 

      Члан 4. 

Плаћање уговорене цене из члана 3. овог уговора извршиће Наручилац, на 
текући рачун Понуђача, број: 220-8903-58  који се води код Pro Credit Банке, у року 
од 15 дана од дана испоруке добра на адресе корисника, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

 Начин плаћања је безготовински, налогом за пренос. 
 
 



     Члан 5. 

Понуђач ће крајним корисницима на адресе, испоручити добра у складу са 
њиховим потребама  у погледу врсте, количине, и места испоруке, у року од 30 
дана од дана потписивања овог Уговора. 

Квалитет испорученог добра мора у свему одговарати стандардима, при 
чему понуђач гарантује да ће добро из члана 1. овог уговора бити ново, 
неупотребљивано, направљено од квалитетног материјала и без икаквих грешака 
у изради.   

Гаранција за квалитет добра које се испоручује по овом уговору и његово 
исправно функционисање биће рачуната од датума пријема добра на одредиште 
корисника, по договору при испоруци појединог добра, а у складу са дужином 
гаранције коју произвођач даје за одређено добро. 
 

Члан 6. 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

Члан 7. 

Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени 
овог уговора у духу заједничког разумевања. 

Уколико спор не може бити решен на поменути начин, уговорне стране су 
сагласне да се спор реши пред стварно и месно надлежним судом према седишту 
наручиоца. 

Члан 8. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна. 

Члан 9. 

Овај уговор закључен је у четири истовета примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по два примерка. 

 
 

Број:404-10- 13 /2014-01 

 

НАРУЧИЛАЦ  ПОНУЂАЧ 

 
 

         (Назив фирме) 
                
__________________________ 

                        (Име и презиме овл.лица) 
(М.П.) 

        

                            ____________________________ 

         (Потпис) 

 

 


