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Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, ,ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.11000 Београд, Немањина 6

( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д., МБ:21127094, ПИБ: 109108420 текући
рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. генерални директор Душан Гарибовић (у
даљем тексту:Купац) и__________________________________________________(у
даљем тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ,
ЗАШТИТНЕ И СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Партија 1- Заштитна и службена обућа
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних обавеза уговорних страна, везано за
купопродају заштитне и службене обуће, која се испоручује према спецификацији
приказаној у табели:
Р.б

Артикал

1
2

Радне ципеле плитке мушке
Радне ципеле плитке женске

3

Заштитне дубоке ципеле са челичном капном

4

Заштитне плитке ципеле са челичном капном
Заштитне ципеле дубоке са поликарбонатском (композитном)
капном
Заштитне гумене чизме
Заштитне гумене чизме са улошком

5
6
7

Ј.М.

Количина

пар

4202
328

пар
пар
пар
пар
пар
пар

139
43
2668
199
47

а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део
Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене за артикле из члана 1 овог уговора су следеће:
Р.б

Артикал

1
2

Радне ципеле плитке мушке
Радне ципеле плитке женске

3

Заштитне дубоке ципеле са челичном капном

4

Заштитне плитке ципеле са челичном капном
Заштитне ципеле дубоке са поликарбонатском (композитном)
капном
Заштитне гумене чизме
Заштитне гумене чизме са улошком

5
6
7

Ј.М.

Цена

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар

Цене су без урачунатог ПДВ-а
Цене су фиксне и не могу се мењати без писане сагласности Купца.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност
уговорене робе - производа по овом Уговору износи
__________________________ динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи __________________________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи __________________________________ динара.

Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу испостављених фактура за испорученa добра,
Продавца са матичним бројем ___________ на текући рачун Продавца број
__________ банка ___________ у року од 45 дана од дана пријема добара у магацин.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука заштитних ципела за електричаре и вариоце из члана 1. овог Уговора врши
се: Фцо стовариште Купца ГСМ - Батајница.
Испорука уговорених количина је сукцесивна, у року од ________ дана од
достављања поруџбеница.
Технички услови
Члан 6.
Добра из члана 1. овог Уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као
и техничким карактеристикама која су саставни део овог Уговора.
Квалитативни пријем артикла
Члан 7.
Пре сваке испоруке добра која су предмет Уговора, овлашћени представник Купца
ће извршити узорковање артикала визуелним поређењем репрезентативних узорака
изабраних из количине која је спремна за испоруку, са усвојеним референтним
узорком. Одговарајућа лабораторија акредитована за испитивање текстилних
материјала по избору Купца извршиће испитивање наведених узорака. Трошкове
лабораторијског испитивања ће сносити Продавац. Добра која су предмет овог
уговора могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног пријема.
У случају да испитани узорци не буду усаглашени са техничким захтевима из члана
6. овог Уговора, у року од седам дана биће спроведено поновно узорковање и узорци
предати на испитивање материјала из друге количине спремне за испоруку. Ако
узорци из друге количине не буду усаглашени са техничким захтевима из члана 6.
овог Уговора, Купац ће раскинути овај Уговор.
Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и
испитивање службене одеће која је предмет овог Уговора, као и право на несметани
приступ погону и постројењима за производњу службене одеће, код Продавца или
његових подизвођача, док је овај Уговор на снази.
Све трошкове квалитативног пријема сноси Продавац.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у магацину
Купца, ГСМ Батајница у року од пет дана по приспећу робе.
Евeнтуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.

Испорука и документа
Члан 9.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа која ће
доставити Купци по испоруци:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и
укупну вредност, испоручених добара,
2) отпремницу Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија Атеста издатог од стране акредитоване лабораторије
4) упутство за употребу и одржавање
5) декларација
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Продавац гарантује да су добра која се испоручује по Уговору у складу са техничким
спецификацијама који су саставни део овог Уговора.
Ова гаранција важи 12 месеци сагласно важећим стандардима.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испорукe
важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 радних дана од дана констатовања
основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.
Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року
отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 1
дана од дана испостављања приговора.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је
да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац тј. Aкционарско
друштво за управљање јавном железничком нфраструктуром ,,Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања
Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за добро
извршење посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив
на износ од десет (10%) процената од вредности Уговора из члана 3., коју издаје
угледна банка са седиштем у земљи Купца, а која је прихватљива за Купца и у
облику који буде прихватљив за Купца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по
Уговору.
Гаранција за добро извршење уговорних обавеза биће изражена у динарима.
Гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да
изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.

Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и
информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а)
ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в)
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца,
а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговoрне
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности из става 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се
позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречаваслање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.

Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном
достављања гаранције за добро извршење посла
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних
страна припада по 3 (три) примерка.

за КУПЦА
за ПРОДАВЦА

Aкционарско друштво за

управљање јавном железничком
инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице
Србије“ а.д.

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ,,ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.11000 Београд, Немањина 6

( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д., МБ:21127094, ПИБ: 109108420 текући
рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. генерални директор Душан Гарибовић (у
даљем
тексту:Купац)и______________________________(у
даљем
тексту
Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ,
ЗАШТИТНЕ И СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Партија 2- Заштитна одећа
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних обавеза уговорних страна, везано за
купопродају заштитне одеће, која се испоручује према спецификацији приказаној у
табели:
Р.б

Артикал

Ј.М.

Количина

1
2
3
4

Заштитно радно одело зимско
Заштитно радно одело зимско са флуоросцентним тракама
Заштитни комбинезон зимски са флуросцентном траком
Заштитна кишна кабаница

ком
ком
ком
ком

987
2081
13
644

5

Заштитно кишно одело (ПВЦ)

ком

2188

6
7
8
9
10

Заштитно одело пилот зимско
Заштитно одело пилот зимско са флуросцентном траком
Заштитни зимски прслук
Заштитни зимски прслук са флуoросцентном траком
Заштитни сигнални прслук са флуороцентном траком

ком

11

Заштитни прслук са рукавима (уместо грудњака са рукавима)

ком
ком
ком

398
170
54
249
1506

12

Заштитни прслук без рукава

ком

ком
ком

109
591

а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део
Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене за артикле из члана 1 овог уговора су следеће:
Р.б

Артикал

Ј.М.

1
2
3
4

Заштитно радно одело зимско
Заштитно радно одело зимско са флуоросцентним тракама
Заштитни комбинезон зимски са флуросцентном траком
Заштитна кишна кабаница

ком
ком

5

Заштитно кишно одело (ПВЦ)

ком

6
7
8
9
10

Заштитно одело пилот зимско
Заштитно одело пилот зимско са флуросцентном траком
Заштитни зимски прслук
Заштитни зимски прслук са флуoросцентном траком
Заштитни сигнални прслук са флуороцентном траком

ком

11

Заштитни прслук са рукавима (уместо грудњака са рукавима)

ком
ком
ком

12

Заштитни прслук без рукава

ком

Цене су без урачунатог ПДВ-а
Цене су фиксне и не могу се мењати без писане сагласности Купца.

ком
ком

ком
ком

Количина

Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност
уговорене робе - производа по овом Уговору износи
__________________________ динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи __________________________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи __________________________________ динара.
Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу испостављених фактура за испорученa добра,
Продавца са матичним бројем ___________ на текући рачун Продавца број
__________ банка ___________ у року од 45 дана од дана пријема добара у магацин.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука заштитних чизама из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште
Купца ГСМ - Батајница. Испорука уговорених количина је сукцесивна, у року од
______ дана од достављања поруџбеница
Технички услови
Члан 6.
Добра из члана 1. овог Уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као
и техничким карактеристикама која су саставни део овог Уговора.
Квалитативни пријем артикла
Члан 7.
Пре сваке испоруке добра која су предмет Уговора, овлашћени представник Купца
ће извршити узорковање артикала визуелним поређењем репрезентативних узорака
изабраних из количине која је спремна за испоруку, са усвојеним референтним
узорком. Одговарајућа лабораторија акредитована за испитивање текстилних
материјала по избору Купца извршиће испитивање наведених узорака. Трошкове
лабораторијског испитивања ће сносити Продавац. Добра која су предмет овог
уговора могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног пријема.
У случају да испитани узорци не буду усаглашени са техничким захтевима из члана
6. овог Уговора, у року од седам дана биће спроведено поновно узорковање и узорци
предати на испитивање материјала из друге количине спремне за испоруку. Ако
узорци из друге количине не буду усаглашени са техничким захтевима из члана 6.
овог Уговора, Купац ће раскинути овај Уговор.
Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и
испитивање службене одеће која је предмет овог Уговора, као и право на несметани
приступ погону и постројењима за производњу службене одеће, код Продавца или
његових подизвођача, док је овај Уговор на снази.
Све трошкове квалитативног пријема сноси Продавац.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у магацину
Купца, ГСМ Батајница у року од пет дана по приспећу робе.
Евeнтуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.

Испорука и документа
Члан 9.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа која ће
доставити Купци по испоруци:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и
укупну вредност, испоручених добара,
2)отпремницу Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија Атеста издатог од стране акредитоване лабораторије
4) упутство за употребу и одржавање
5) декларација
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Продавац гарантује да су добра која се испоручује по Уговору у складу са техничким
спецификацијама који су саставни део овог Уговора.
Ова гаранција важи 12 месеци сагласно важећим стандардима.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испорукe
важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 радних дана од дана констатовања
основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.
Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року
отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 1
дана од дана испостављања приговора.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је
да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати
рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац тј. Aкционарско
друштво за управљање јавном железничком нфраструктуром ,,Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања
Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за добро
извршење посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив
на износ од десет (10%) процената од вредности Уговора из члана 3., коју издаје
угледна банка са седиштем у земљи Купца, а која је прихватљива за Купца и у
облику који буде прихватљив за Купца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по
Уговору.
Гаранција за добро извршење уговорних обавеза биће изражена у динарима.
Гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да
изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.

Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке заштитне, Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање
насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а)
ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в)
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца,
а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговoрне
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности из става 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се
позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречаваслање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.

Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном
достављања гаранције за добро извршење посла
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка

за КУПЦА
за ПРОДАВЦА

Aкционарско друштво за

управљање јавном железничком
инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице
Србије“ а.д.

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ,,ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.11000 Београд, Немањина 6

( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д., МБ:21127094, ПИБ: 109108420 текући
рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. генерални директор Душан Гарибовић (у
даљем тексту:Купац) и_________________________________________(у даљем
тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ,
ЗАШТИТНЕ И СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Партија 3- Службена одећа
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних обавеза уговорних страна, везано за
купопродају службене одеће, која се испоручује према спецификацији приказаној у
табели:
Р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Артикал
Зимско службено одело мушко
Зимско службено одело женско
Кошуља дуги рукав мушка
Кошуља дуги рукав женска
Кишни мантил мушки
Кишни мантил женски
Кравата мушка
Кравата женска-пантљика
Капа-шапка
Капа-шапка црвена
Шал
Ешарпа

Ј.М.

Количина

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1597
209
1926
256
534
50
2035
295
1616
817
1836
58

а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део
Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене за артикле из члана 1 овог уговора су следеће:
Р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Артикал
Зимско службено одело мушко
Зимско службено одело женско
Кошуља дуги рукав мушка
Кошуља дуги рукав женска
Кишни мантил мушки
Кишни мантил женски
Кравата мушка
Кравата женска-пантљика
Капа-шапка
Капа-шапка црвена
Шал
Ешарпа

Ј.М.

Цена

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Цене су без урачунатог ПДВ-а
Цене су фиксне и не могу се мењати без писане сагласности Купца.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност
уговорене робе - производа по овом Уговору износи
__________________________ динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи __________________________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи __________________________________ динара.

Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу испостављених фактура за испорученa добра,
Продавца са матичним бројем ___________ на текући рачун Продавца број
__________ банка ___________ у року од 45 дана од дана пријема добара у магацин.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука заштитних ципела из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште
Купца ГСМ - Батајница. Испорука уговорених количина је сукцесивна, у року од
_________ дана од достављања поруџбеница
Технички услови
Члан 6.
Добра из члана 1. овог Уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као
и техничким карактеристикама која су саставни део овог Уговора.
Квалитативни пријем артикла
Члан 7.
Пре сваке испоруке добра која су предмет Уговора, овлашћени представник Купца
ће извршити узорковање артикала визуелним поређењем репрезентативних узорака
изабраних из количине која је спремна за испоруку, са усвојеним референтним
узорком. Одговарајућа лабораторија акредитована за испитивање текстилних
материјала по избору Купца извршиће испитивање наведених узорака. Трошкове
лабораторијског испитивања ће сносити Продавац. Добра која су предмет овог
уговора могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног пријема.
У случају да испитани узорци не буду усаглашени са техничким захтевима из члана
6. овог Уговора, у року од седам дана биће спроведено поновно узорковање и узорци
предати на испитивање материјала из друге количине спремне за испоруку. Ако
узорци из друге количине не буду усаглашени са техничким захтевима из члана 6.
овог Уговора, Купац ће раскинути овај Уговор.
Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и
испитивање службене одеће која је предмет овог Уговора, као и право на несметани
приступ погону и постројењима за производњу службене одеће, код Продавца или
његових подизвођача, док је овај Уговор на снази.
Све трошкове квалитативног пријема сноси Продавац.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у магацину
Купца, ГСМ Батајница у року од пет дана по приспећу робе.
Евeнтуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.
Испорука и документа
Члан 9.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа која ће
доставити Купци по испоруци:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и
укупну вредност, испоручених добара,
2) отпремницу Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија Атеста издатог од стране акредитоване лабораторије
4) упутство за употребу и одржавање
5) декларација

Рекламација и гаранција
Члан 10.
Продавац гарантује да су добра која се испоручује по Уговору у складу са техничким
спецификацијама који су саставни део овог Уговора.
Ова гаранција важи 12 месеци сагласно важећим стандардима.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испорукe
важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 радних дана од дана констатовања
основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.
Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року
отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 1
дана од дана испостављања приговора.Све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је
да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне. Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати
рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац тј. Aкционарско
друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања
Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за добро
извршење посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив
на износ од десет (10%) процената од вредности Уговора из члана 3., коју издаје
угледна банка са седиштем у земљи Купца, а која је прихватљива за Купца и у
облику који буде прихватљив за Купца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по
Уговору.
Гаранција за добро извршење уговорних обавеза биће изражена у динарима.
Гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да
изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.

Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и
информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а)
ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в)
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца,
а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговoрне
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности из става 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се
позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречаваслање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.

Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном
достављања гаранције за добро извршење посла
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка.

за КУПЦА
за ПРОДАВЦА

Aкционарско друштво за

управљање јавном железничком
инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице
Србије“ а.д.

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ,,ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. 11000 Београд, Немањина 6

( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д., МБ:21127094, ПИБ: 109108420 текући
рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. генерални директор Душан Гарибовић (у
даљем тексту:Купац) и_________________________________________(у даљем
тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ,
ЗАШТИТНЕ И СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Партија 4 - Заштитна опрема
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних обавеза уговорних страна, везано
за купопродају заштитне опреме, која се испоручује према спецификацији
приказаној у табели:
Р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Артикал
Капа џокеј
Заштитна капа (носи се уместо шлема)
Заштитна зимска капа"руска"
Ручни штитник за завариваче
Поткапа за шлем
Заштитни шлем
Наочаре заштитне за заваривање
Наочаре заштитне од прашине и удара са бочном заштитом
Наочаре заштитне од УВ зрачења
Антифон слушалица заштитна
Кофил маска
Маска заштитна -полумаска
Маска заштитна за гасове, паре и честице(панорама)
Рукавице електроизолационе класе 2 до 20000V
Заштитне рукавице за вариоце
Заштитне рукавице техничке отпорне према растварачима
Заштитне рукавице од дрила
Заштитне рукавице кожне дебеле
Заштитне рукавице кожне дугачке
Заштитне рукавице кожне танке
Обухватно уже са аутоблокатором и ауто карабин куком
Опасач за монтере
Пењалице за дрвене/бетонске стубове
Заштитне електроизолационе чизме
Заштитне патике платнене антистатик
Заштитне ципеле за вариоце сa заштитном капном
Заштитна кожна кецеља за вариоце
Заштитна кецеља гумена
Заштитне рукавице кожне универзалне

Ј.М.

Количина

ком
ком
ком

2099
191
932
8
978
1544
84
979
51
118
1507
66
53
126
43
5
1721
1406
336
1361
50
345
50
81
22
14
122
3
12414

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
ком
ком
ком
пар
пар
пар
ком
ком
пар

а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део
Уговора.

Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене за артикле из члана 1 овог уговора су следеће:
Р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Артикал
Капа џокеј
Заштитна капа (носи се уместо шлема)
Заштитна зимска капа"руска"
Ручни штитник за завариваче
Поткапа за шлем
Заштитни шлем
Наочаре заштитне за заваривање
Наочаре заштитне од прашине и удара са бочном заштитом
Наочаре заштитне од УВ зрачења
Антифон слушалица заштитна
Кофил маска
Маска заштитна -полумаска
Маска заштитна за гасове, паре и честице(панорама)
Рукавице електроизолационе класе 2 до 20000V
Заштитне рукавице за вариоце
Заштитне рукавице техничке отпорне према растварачима
Заштитне рукавице од дрила
Заштитне рукавице кожне дебеле
Заштитне рукавице кожне дугачке
Заштитне рукавице кожне танке
Обухватно уже са аутоблокатором и ауто карабин куком
Опасач за монтере
Пењалице за дрвене/бетонске стубове
Заштитне електроизолационе чизме
Заштитне патике платнене антистатик
Заштитне ципеле за вариоце сa заштитном капном
Заштитна кожна кецеља за вариоце
Заштитна кецеља гумена
Заштитне рукавице кожне универзалне

Ј.М.

Цена

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
ком
ком
ком
пар
пар
пар
ком
ком
пар

Цене су без урачунатог ПДВ-а
Цене су фиксне и не могу се мењати без писане сагласности Купца.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност
уговорене робе - производа по овом Уговору износи
__________________________ динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи __________________________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи __________________________________ динара.
Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу испостављених фактура за испорученa добра,
Продавца са матичним бројем ___________ на текући рачун Продавца број
__________ банка ___________ у року од 45 дана од дана пријема добара у магацин.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука заштитне радне одеће из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште
Купца ГСМ - Батајница. Испорука уговорених количина је сукцесивна, у року од
_____________ дана од достављања поруџбеница

Технички услови
Члан 6.
Добра из члана 1. овог Уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као
и техничким карактеристикама.
Квалитативни пријем артикла
Члан 7.
Квалитативни пријем добара из члана 1 Уговора вршиће овлашћени представник
Купца, након испоруке истих на одредиште Купца. Прилком квалитативног пријема
утврдиће се да ли испоручена добра одговарају узорцима и документацијом
достављеним са понудом.
Уколико нека од прегледаних добара не одговарају техничким карактеристикама из
понуде и достављеним узорцима, Купац може да одбије, а Продавац мора да
замени одбијени део, без наплате трошкова од Купца, тако да замењена добра
задовољавају услове из техничких карактеристика. Замена се мора извршити у року
од 1 дана од дана достављања писаног захтева Купца.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у магацину
Купца, ГСМ Батајница у року од пет дана по приспећу робе.
Евeнтуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.
Испорука и документа
Члан 9.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа која ће
доставити Купци по испоруци:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и
укупну вредност, испоручених добара,
2) отпремницу Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија Атеста издатог од стране акредитоване лабораторије
4) упутство за употребу и одржавање
5) декларација
Рекламација и гаранција
Члан 10.
Продавац гарантује да су добра која се испоручује по Уговору у складу са техничким
спецификацијама који су саставни део овог Уговора.
Ова гаранција важи 12 месеци сагласно важећим стандардима.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испорукe
важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 радних дана од дана констатовања
основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.
Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року
отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку најкасније у року од 1
дана од дана испостављања приговора.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је
да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰
(промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна
казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац тј. Aкционарско
друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања
Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за добро
извршење посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив
на износ од десет (10%) процената од вредности Уговора из члана 3., коју издаје
угледна банка са седиштем у земљи Купца, а која је прихватљива за Купца и у
облику који буде прихватљив за Купца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по
Уговору.
Гаранција за добро извршење уговорних обавеза биће изражена у динарима.
Гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да
изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и
информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а)
ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в)
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца,
а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље

уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговoрне
обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности из става 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се
позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречаваслање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције
због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном
достављања гаранције за добро извршење посла
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка.
за КУПЦА
Aкционарско друштво за
за ПРОДАВЦА

управљање јавном железничком
инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице
Србије“ а.д.

