
        

                          

                                                        УГОВОР 

                          О  ИСПОРУЦИ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

                                         

 

 Закључен  између: 

 

1.ОШ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ'' у Сикирици, ПИБ 100876206, Матични број 07116004  

   Број рачуна : 840-841666-40 ;         Назив банке: Управа за трезор, 

   коју заступа Славица Вулић, директор школе, ( у даљем тексту  Наручилац) и  

 

2. " CENTREX PN GROUP"  доо  Параћин, ПИБ 109916779 , Матични број  21266922  

      Број рачуна : 170-0030031963000-20 ;         Назив банке: Unicredit banka, 

      коју заступа Сања Милутиновић,   ( у даљем тексту: Испоручилац) 

 

           Члан 1. 

       Предмет овог Уговора је  организована испорука производа датих у понуди 

Испоручиоца бр. 498 од  03.07.2020.године на адресу матичне школе у Сикирици и 

издвојених одељења школе у Дреновцу, Бусиловцу, Горњем Видову, Ратару и Крежбинцу. 

 Испоручилац ће испоручивати своје производе на основу Одлуке о додели уговора бр. 502 

од 06.07.2020.год. којом је Уговор додељен Испоручиоцу, сваког радног дана у складу са 

календаром рада школе и то од почетка школске 2020/2021. године односно од 01.09.2020. 

године до 18.јуна 2021. године. 

 

      Врста  (асортиман производа)  и цена  прехрамбених производа  утврђена је у јавном 

позиву   достављеном  у конкурсној документацији  као и понудом испоручиоца бр. 498 од  

03.07.2020.године. 

 

      Број ученика који ће користити ужину променљив је на месечном нивоу. 

 

                                                                 Члан 2. 

      Цена асортимана производа је дата у понуди Испоручиоца бр. 498 од   

03.07.2020.године у поступку јавне набавке  мале вредности бр. 4/2020. 

 

                                                                 Члан 3. 

      Испоручилац је у обавези да Наручиоца  обавести у року од три дана  о свим 

променама које могу утицати на испуњење обавеза од стране Испоручиоца. 

 Уколико Испоручилац  не поступи у складу са чланом 3. овог Уговора , дужан је да 

наручиоцу  надокнади штету.  

                                 

 

 

                                                                Члан 4. 

      Испоручилац ће испоручивати  производе из члана 1. овог Уговора , према потребама 

Наручиоца  и по  Ценовнику датом у понуди Испоручиоца дел. бр. 498 од  

03.07.2020.године. 



                                                                Члан 5. 

       Испоручилац се обавезује да испоручује  производе из члана 1. овог Уговора на адресу 

наручиоца у матичној школи и издвојеном одељењима сваког радног дана  у складу са 

календаром рада школе према  требовању Наручиоца, које се  доставља у писаној форми 

Испоручиоцу. Рекламације  на  количину  и квалитет робе уписује се у документ о 

испоруци одмах по пријему робе, односно по утврђивању рекламације. 

     Рекламације ће се разрешити у међусобним контактима и договорима између уговорних  

страна.  

                                                       

                                                              Члан 6. 

 

      Сва плаћања везана за испоруку прехрамбених производа родитељи  ученика вршиће 

на жиро рачун Школе 840-841666-40 ( сопствени приходи) код Управе за трезор.  

 

        Члан 7. 

 

      Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац    понудио у својој понуди дел. 

бр. 498 од  03.07.2020.године приликом конкурисања за доделу овог Уговора са  условима 

који су дати у тендерској документацији који су саставни део овог уговора. 

Цене су фиксне и не могу се мењати. 

Испоручиоцу није дозвољено да захтева аванс. 

     

                                                               Члан 8. 

        Уговорне стране су сагласне да за ситуације и околности  које нису предвиђене овим 

Уговором  важе позитивни законски прописи. 

        Уговорне стране задржавају право раскида  Уговора због неиспоручивања  производа, 

испоруке неквалитетне робе од оне  која је утврђена тендерском документацијом, и због 

других околности које су у супротности са договором уговорних страна. 

 

                                                              Члан 9. 

 

    Евентуални спорови у вези овог Уговора решаваће се споразумно, а уколико се споразум 

не постигне, Уговорне стране прихватају надлежност Привредног   суда у Крагујевцу. 

 

                                                               Члан  10. 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих по два примерка задржава свака 

уговорна страна. 

 

 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                       НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                   

Сања Милутиновић                                            Славица Вулић,  директор школе                   

 

 


