
РЕПУ6лИКА СРliИ.ЈА 

упрдВНIf' СУД 
број Су]'-4 Jt(j/l!~ 

Дана 0/1· &? 2~lroA' 

БЕОГРАД 

У/JIРАК'"'' 

~T!TOR:.o.o. 
:(;)~;'Ш'L;::М;)~Ь1nо,ае~ рм 1( 

·'.1i;·,,' /29. 06. lol{ ~. 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 

НАМЕШТАЈА 

закључен између: 	 1. Републике Србије Управног суда, са 

седиштем у Београду, Немањина 9, ПИБ: 

106399789, МБ: 17772767, који заступа Јелена 
Ивановић, председник суда (у даљем тексту: 

Купац) 

и 

2. Компанија КТИТОР Д.О.о. Београд, Земун, 
са седиштем у Београду, ул. Добановачки пут 

бр. 58, ПИБ: 100001999, МБ: 07484313 које 

заступа Андрија Радуловић, директор (у даљем 

тексту: Продавац) који у потпуности одговара 

Наручиоцу за извршење уговорних обавеза. 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12, 14115 и 68/15) спровео поступак јавне набавке добара 
мале вредности чији је предмет куповина канцеларијског намештаја, 

редни број 712017; 

да је Продавац дана 17.05.20] 7. године доставио понуду број: 522 од 
12.05 2017. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из 
конкурсне документације, а која је у прилогу Уговора и чини његов 
саставни део (Прилог 2); 

да је Купац у складу са чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама, 
применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели 

уговора број: Су 1-1 46117-7 од 26.05.2017. године, којом је Уговор 
доделио Продавцу . 

.. 
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Предмет Уговора 

Члан 2. 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
израдом и испоруком канцеларијског намештаја и опремањем ентеријера зграде 

Управног суда, у Београду, Немањина 9, у свему према Понуди и Техничкој 
спецификацији Купца, која је у прилогу Уговора и чини његов саставни део 

(Прилог 3). 
Продавац се обавезује да изради и испоручи добра и пружи услуге које су 

предмет Уговора, а Купац се обавезује да предметна добра и услуге прими и 

плати Продавцу уговорену цену. 

Уговорена цена 

Члан 3. 

Уговорена цена износи 467.190,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно 
560.628,00 динара са обрачунатим ПДВ. 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена 

предметних добара и услуга, испорука, монтажа и сви зависни трошкови. 

Начин плаhања 

Члан 4. 

Купац ће плаћање уговорене цене извршити на следећи начин: 

- авансно 20 % од уговорене цене, што износи 93.438,00 динара без ПДВ, 
односно 112.125,60 динара са ПДВ, по испостављеном авансном предрачуну и 
предаји менице за повраћај авансног плаћања; 

остатак од уговорене цене по испостављеном предрачуну и записнику о 

примопредаји/отпремници. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана 
службеног пријема уредно испостављеног рачуна Продавца. 

Плаћања се врше на рачун Продавца број: 205-6787-97, који се води код 
Комерцијалне банке а.Д. банке. 

По исплати уговорене цене из става 1. овог члана, престају све 

финансијске обавезе Купца према Продавцу по основу и у вези са Уговором. 

Плаћање обавеза које доспевају у 2017. години биће вршено до висине 
одобрених апропријација за ту намену, у складу са законом којим се уређује 
буџет за 2017. годину. 



Обавезе Продавца 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да: 

у року од 30 дана од дана увођења у посао испоручи намештај и опреми 
ентеријер у складу са Понудом; 

у случају нејасноћа у техничким захтевима Купца, пре поступања 

консултује Купца; 

у року од десет дана од пријема обавештења отклони све видљиве и 

скривене недостатке о којима га Купац обавести, о свом трошку; 

приликом испоруке сачини и са Купцем потпише записник о 

примопредаји/отпремницу. 

Обавезе Купца 

Члан 6. 

Купац се обавезује да: 

у разумном року по ступању на снагу Уговора Продавца уведе у посао и 

о томе са њим сачини записник; 

Продавцу обезбеди приступ својој згради; 

уредно врши плаћања по рачунима које Продавац испоставља; 

пажљиво прегледа примљена добра и о видљивим недостацима обавести 

Продавца у року од осам дана од извршене испоруке; 

о скривеним недостацима обавести Продавца у року од осам дана од дана 

када их је открио; 

приликом испоруке сачини и са Продавцем поmише записник о 

примопредаји/отпремницу. 

Средства финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

Члаи 7. 

Продавац је у тренутку закључења Уговора Купцу доставио: 

бланко, сопствену меницу за повраћај авансног плаћања, у висини 

уговореног аванса са ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока, 
серијског броја: АВ 2356939, са картоном депонованих потписа лица 
овлашћеног за поmисивање менице (оверен печатом банке, са датумом овере не 
старијим од 30 дана од дана потписивања Уговора) и потврдом пословне банке о 
извршеној регистрацији, у висини до 10% од уговорене цене без ПДВ. Купац ће 



реализовати меницу уколико Продавац не буде правдао примљени аванс у 

роковима и на начин предвиђен Уговором; 

бланко, сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% 
уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока, 
серијског броја: АБ 2356940, са картоном депонованих потписа лица 

овлашћеног за потписивање менице (оверен печатом банке, са датумом овере не 

старијим од 30 дана од дана потписивања Уговора) и потврдом пословне банке о 
извршеној регистрацији, у висини до 10% од уговорене цене без ПДБ. Купац ће 
реализовати меницу уколико Продавац не извршава своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Продавац је дужан да приликом примопредаје канцеларијског 
намештаја Купцу преда бланко, сопствену меницу за отклањање грешака у 

гарантном року, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 
30 дана дужим од гарантног рока, са картоном депонованих потписа лица 
овлашћеног за потписивање менице (оверен печатом банке, са датумом овере не 

старијим од 30 дана од дана потписивања Уговора) и потврдом пословне банке о 
извршеној регистрацији, у висини до 10% од уговорене цене без ПДБ. 

Купац ће реализовати меницу уколико Продавац не буде извршавао своје 

гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Уколико Продавац не достави меницу за отклањање грешака у гарантном 

року, Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла. 

Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Продавац је 

дужан да продужи рок важења меница. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћенима мора 
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промена лица овлашћеног за заступање, менична овлашћења 

остају на снази. 

Потраживање из Уговора не може се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њему може успоставити заложно право, односно 

не може на било који други начин бити коришћено као средство обез6еђења 
према трећим лицима. 

Гарантни рок 

Члан 8. 

Гарантни рок за испоручени канцеларијски намештај износи 2 године 
рачунајући од дана примопредаје. 

Продавац је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све 
недостатке на канцеларијском намештају који су настали због тога што се 
Продавац није придржавао својих обавеза у погледу квалитета канцеларијског 
намештаја. 



Рок одазива на позив Купца и приступање отклањању недостатака уочених 

иlили испољених у гарантном року је 1О дана од дана пријема писаног позива 
Купца. 

Уколико Продавац не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 3. овог 
члана, Купац има право да те недостатке отклони на рачун Продавца, наплатом 

менице за отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 3. овог 
члана, Купац је овлашћен да од Продавца тражи накнаду до пуног износа 

трошкова. 

Раскид Уговора 

Члан 9. 

Купац задржава право да једностраном изјавом раскине Уговор уколико 

Продавац не испуњава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

Уговором. 

У случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и 
које отежавају испуњење уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути 

Уговор уз претходно писано обавештење друге уговорне стране у року од 15 
дана од дана наступања околности. 

Завршне одредбе 

Члан 10. 

С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном 

поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према 

начелима савесности и поштења. 

На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29178, 39/85, 45/89 
одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93 и "Службени лист СЦГ", 
број 1103 - Уставна повеља). 

На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије. 

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или 
су у вези са Уговором решавати споразумно мирним путем. 

Уколико споразумно - вансудско решење није могуће, уговорне стране су 
сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити 
Привредном суду у Београду. 

Члан 11. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и 
протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 



Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна и достављања меница из члана 7. Уговора. 

Средства за обавезе по овом уговору обезбеђена су Законом о буџету 

Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/16). 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свакој уговорној 

страни припада по два примерка. 


