
 МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР  О КУПОВИНИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ  СПРОВОЂЕЊА 

ПРОЈЕКТА „РАВНОПРАВНО У БУДУЋНОСТ – РОДНА РАВНОПРАВНОСТ“  
 
Закључен између: 
 
Наручиоца : Општина Рача са седиштем у Рачи , улица Карађорђева 48, ПИБ: 101228415 
Матични број: 07113838, Број рачуна: 840-87640-78 , коју заступа председник општине  Ненад 
Савковић ,  др. вет. медицине  (у даљем тексту: Наручилац/Купац) 
 
и 
................................................................................................ са седиштем у 
............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: 
......................................, Телефон:............................Телефакс: кога 
заступа...................................................................  (у даљем тексту: Привредни сујект), 
 
Основ уговора: 
Број и датум одлуке о додели уговора: бр____________од__________(заводни број општине 
Рача) (ове две линије не попуњавати), 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_______(заводни број привредног субјекта), (у даљем 
тексту заједнички означени као уговорне стране) 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ; 
 
- да је Наручилац на основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 91/2019) и члана 85. Правилника о набавкама („Сл. гласник општине Рача“, број 
31/2020), спровео поступак набавке на коју се закон не примењује, односно дана 19.02.2021. 
године, објавио Позив за подношења понуда и Образац понуде за  набавку рачунарске опреме  
„Равноправно у будућност  - Родна равноправност“, на интернет страници Наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак  набавке на коју се закон не примењује, 
извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао 
понуду, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, Правилника 
о набавкама, као и техничким спецификацијама; 

- да се средства за добра предметне набавке  обезбеђују из следећих извора:  
Срeдствa зa плaнирaну нaбaвку су прeдвиђeнa  Одлуком о буџету општине Рача за 2021. годину 
("Сл.гл. општине Рача бр. 32/2020), на следећим позицијама – Глава 5, Пројекат 1501-7003 – 
Равноправно у будућност; Програм 1501 – Локални економски развој, функционална 
класификација 411, извор финансирања 01 – приходи из буџета и извор финансирања 06 - 
донације од међународних организација, позиција 81, економска класификација 5122 –  машине 
и опрема. 

-  да је Наручилац у складу са чланом 92. Правилника о набавкама (“Службени гласник 
општине Рача“ број 31/2020), донео Одлуку о додели  уговора,  бр. ____________ од 
______2021. године, којом је Уговор о набавци рачунарске опреме  „Равноправно у будућност  
- Родна равноправност“ доделио Привредном субјекту _________________________________. 
 
 
Уговорне стране се обавезују да међусобно једна другој у случају промене података 
(регистрација при АПР-у, ПИБ, матичан број, текући рачун) у року од три дана од дана промене 
и доставити докумене о извршеној промени). 
 
 



 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА; 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавка РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ  СПРОВОЂЕЊА 
ПРОЈЕКТА “РАВНОПРАВНО У БУДУЋНОСТ – РОДНА ПРАВНОПРАВНОСТ“   за 
потребе Купца, у складу са понудом понуђача, понуда бр._______од______2021.године 
(заводни број понуђача). 
Саставни део овог Уговора су: понуда Привредног субјекта бр. _____ од __________.2021. 
године и техничка спецификација са структуром цена. 
 
ЦЕНА; 

Члан 2. 
 

Цена  РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ  СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА“ 
РАВНОПРАВНО У БУДУЋНОСТ – РОДНА ПРАВНОПРАВНОСТ“ из члана 1. овог 
Уговора утврђена је понудом Привредног субјекта и износи_______________________ динара 
без обрачунатог ПДВ-а, односно__________________________ динара  са обрачунатим ПДВ-
ом. 
Порез на додату вредност биће обрачунат  у складу са чланом 24. Закона о пдв-у Наручилац је 
обезбедио финансијска  средстава кроз сарадњу са Програмом SWISS PRO. Средства за 
реализацију  SWISS PRO програма обезбеђује Влада Швајцарске  и биће ослобођена плаћања 
ПДВ-а.  Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а. 
Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању ( образац ППО ПДВ) оверен од 
стране пореске управе. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Средства за реализацију набавке на коју се закон не примењује обезбеђена су Уговором 
о донацији, број 021-337/20-III-01 oд 17.12.2020 године, број донације UNOPS-SWISSPRO-
2020-GRANT-039, као подршка Владе Швајцарске, и распоређена у  Одлуци о о буџету општине 
Рача за 2021. годину ("Сл.гл. општине Рача бр. 32/2020), на следећим позицијама – Глава 5, 
Пројекат 1501-7003 – Равноправно у будућност; Програм 1501 – Локални економски развој, 
функционална класификација 411, извор финансирања 06 - донације од међународних 
организација, позиција 81, економска класификација 5122 –  машине и опрема. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

Члан 3. 
 

 Привредни субјект се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи  у  року од 
_______  дана  ( не дужи од 5 дана од дана  од  дана  потписивања Уговора) (уписати у празно 
поље). 
 Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом и гарантним 
листом.  

Гарантни рок предметних добара наводи понуђач и он не може бити краћи од гарантног 
рока произвођача предметних добра _________ ( не мањи од 2 година) (уписати у празно поље). 
 Место испоруке добра је франко магацин наручиоца,на адреси Карађорђева 48, 34210 
Рача 
 Привредни субјект ће тражена добра обрачунавати према ценама датим у Техничкој  
спецификацији  са  структуром  цена  и  у  понуди бр. ________ од ____________2021.године. 
 
 
 



КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ; 
 

Члан 4. 
 

 Привредни субјект гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве 
недостатке односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са понудом понуђача. 
 Наручилац је овлашћен да изврши контролу квалитета испоручене робе у било које 
време и без предходне најаве на месту пријема током или после испоруке. 
 У случају када наручилац утврди одступање од уговореног квалитета трошкови падају 
на терет привредног субјекта. 
 Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном 
квалитету или има скривене мане или не задовољава договорене количине или је пак оштећена 
у транспорту привредни субјекат је у обавези да замени исту у року од  од 5 дана од момента 
пријема рекламације купца. 
 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог уговора и 
право на накнаду настале штете. 
 Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема код наручиоца  у присуству 
представника испоручиоца. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене 
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена испоручиоцу у року од 24 часа. 
 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 5. 
 

 Купац  ће плаћање извршити  у  року  од  45 дана  од дана испоруке  добара  и   
испостављања фактуре са  тачно наведеним  називима  и  количинама  испоручених  добара  на  
текући  рачун Привреедног субјекта број ___________________ код __________________ 
банке. 
 
ВИША СИЛА;  

Члан 6. 
 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне 
стране су дужне да једна другу обавесте писаним путем, у року од 24 часа од настанка више 
силе. 
Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу утицати, који се 
не могу предвидети или који се не могу спречити или превазићи, а који спречавају уговорне 
стране да изврше уговорне обавезе. 
 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 7. 
 

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до  испуњења обавеза из овог 
уговора.  
Наручилац задржава право да продужи рок важења уговора ако из објективних разлога а који 
није изазван кривицом наручиоца или привредног субјекта набавка није могла да се  заврши у 
уговореном року. 

 
 
 
 



Члан 8. 
 

За овлашћеног представника од стране Kупца и сарадњу са Наручиоцем одређује се 
__________________( уписати у празно поље). За овлашћеног представника наручиоца за 
сарадњу са Привредним субјектом одређују се  Ненад Голубовић, инж.информатике. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ; 
 

Члан 9. 
 

Свака од уговорних страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза  друге уговорне 
стране, може захтевати раскид овог Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено испунила. 
 

Члан 10. 
 

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз 
коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова (нпр. 
медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским 
нормама којим се одређује надлежност судова. 
 

Члан 11. 
 
 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

Члан  12. 
 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
Саставни део ово Уговора је и прилог како следи: 
Прилог број 1- Понуда бр______________ од ______2021.године; 
Прилог број 2- Образац структуре цена са техничком спецификацијом. 
 
 
 
  Приведни субјекат:                                                                                    Наручилац: 

                                                                                                          Општине Рача 
  _________________                                                                              _________________ 

                                                                                                    Ненад Савковић, председник 
 
 
 
 
 

 


