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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 

 

Закључен између: 

 

1. Купца  „ПУ СОС Дечије Село-Центар за подршку деци и породици“ са седиштем у 

Краљеву, улица Првомајска 46А, ПИБ: 103613607, Матични број: 17616358, Број 

рачуна: 160-140804-02, Назив банке: Банка Интеса, Телефон: 036/375-450, 

Факс:036/375-468 кога заступа директор Биљана Зорић Димић , (у даљем 

тексту:Купац) 

            и 

2. Продавца са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................  Број рачуна: 

............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: кога заступа.............................................................(у 

даљем тексту: Продавац) 

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Купац на основу Правилника о набавкама СОС Дечијег села Краљево број 

264/1-22 од 29.03.2022. године  спровео поступак за „Набавку  путничког plug-in 

хибридног аутомобила са пуњачем“ 

- Да је Продавац у својству Понуђача доставио своју Понуду број 

___________________________, која у потпуности испуњава захтеве Купца исказане у 

захтеву  

- Да је Купац на основу Понуде продавца ____________________ и Одлуке о додели 

уговора:.............................................. доделио уговор о набавци путничког plug – in 

хибридног аутомобила са пуњачем,  Купцу  _________________________ 

- Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на 

основу Набавке број 2022/631 и понуде понуђача  ___________. 

 

 

Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је: „Набавка путничког plug-in хибридног аутомобила са 

пуњачем“, одређен у спецификацији понуде Продавца која је саставни део понуде и 

овог Уговора. 

 

Члан 2. 

 Продавац се обавезује да за рачун Купца испоручи добра из члaна 1. Овог Уговора у 

свему према понуди број  ________ од _______. године, која чини саставни део овог 

Уговора. 

 

Члан 3. 

4. Купац се обавезује да за добра из члaна 1. овог Уговора, плати Продавцу  укупан 

износ од: 

- _____________ динара без ПДВ-а, односно 

- _____________ динара са ПДВ-ом. 
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Члан 4. 

Уговорне стране прихватају цене које је Продавац дао у понуди.  

До промене цене може доћи искључиво због накнадне промене законске регулативе.  

Уколико дође до промене цене на основу законске регулативе приступиће се изради 

анекса. 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купцу испоручи добра у року од _________ дана од пријема 

поруџбине. Место испоруке је „ПУ СОС Дечије Село-Центар за подршку деци и 

породици“ са седиштем у Краљеву, улица Првомајска 46А. Сматра се да је извршена 

адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши пријем 

добра, што се потврђује потписивањем отпремнице. 

 

Члан 6. 

Купац се обавезује да ће платити цену за испоручено добро након пријема исправно 

испостављене фактуре и то на рачун Продавца: бр. _______________________, код 

_________________ банке. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране сагласно констатују да уколико испоручено возило са пуњачем има 

недостатке или неодговара стандардном квалитету, Продавац је дужан да о свом 

трошку достави ново возило са пуњачем. 

 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора – уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између купца и продавца не буду 

решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.  

 

Члан 9. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица  уговорних 

страна , и важи до комплетне испоруке добара одређене у спецификацији понуде 

Продавца . Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од 

стране овлашћених лица уговорних страна. На све што  није регулисано клаузулама 

овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе 

уговорне стране. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, 

разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

   ПРОДАВАЦ                                                                                                                      КУПАЦ 

_____________________________                                                ________________________________ 


