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МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОЗВОДА 
 
Закључен између:  
 

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, Београд, улица Македонска 42, коју на основу закључка већа број 
020-3-____/16 од __.___.2016. године, заступа начелник Управе Славко Перовић (у даљем тексту: 
НАРУЧИЛАЦ)  

 
2. "________________" из _________________, Београд, улица ___________________број ______ коју 

заступа _________________________________, директор  (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео отворени поступак јавне 
набавке  број II, 404-1-Д- 18/16 за испоруку књиговезачких производа за потребе Градске општине Стари 
град 
- да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду број ____ од ___.____.2016. године, која у потпуности одговара 
Спецификацији услуга из Конкурсне документације; 
- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде понуђача и одлуке о избору 
најповољније понуде број 020-3-____/16 од ___.___.2016. године изабрао "______________" за  пружање 
уговорених услуга.  

Члан 1. 
 

ДОБАВЉАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ испоручује, на његов писани захтев, књиговезачке производе из 
Спецификације услуга/производа, а у свему према понуди ИЗВРШИОЦА бр.___/16 од __.___.2016.године, 
то: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Р.б. Назив добра Напомена Ј.м. Количина  

Ј. цена 
без                   

пдв-а 
Укупна цена без 

пдв-а 

1 

Израда омота списа са белим рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације у 3 боје и бројем ИСО 
стандарда  

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

2 

Израда омота списа са жутим рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације  у 3 боје и бројем 
ИСО стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

3 

Израда омота списа са црвеним рубом, са 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
ознакама сертификације у 3 боје и бројем ИСО 
стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 15000   

4 

Израда омота списа са испрекиданим црвеним 
рубом, са уштампавањем грба општине у 
једној боји и ознакама сертификације  у 3 боје 
и бројем ИСО стандарда 

према 
узорку 

наручиоца ком 1500   

5 

Израда записника о грађевинско-
инспекцијском прегледу, НЦР 1+1 45 сетова, 
90 листова, са перфорацијом и нумерацијом и 
уштампавањем грба општине у једној боји и 
бројем ИСО стандарда (СГ ВИ П 01-26) 

према 
узорку 

наручиоца блок 50   
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6 

Израда Прекршајног налога за Комуналну 
инспекцију НЦР 1+2 25 сетова, 100 листова, са 
перфорацијом и нумерацијом и уштампавањем 
грба општине у једној боји и бројем ИСО 
стандарда  

према 
узорку 

наручиоца блок      200   

7 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
дебљине 1,5мм, са бигованим клапнама и 
везивањем помоћу кепер траке ширине 1 цм, 
дим. 33цмx23,50цмx16цм  

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

8 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
дебљине 1,5мм, са бигованим клапнама и 
везивањем помоћу кепер траке ширине 1 цм, 
дим. 33цмx23,50цмx12цм  

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

9 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена натрон хартијом, дебљине 2,0 мм, 
са поклопцем и ојачањима на спојевима од 
књиговезачког платна 2,5 цм, 34-35цмx 25-
26цмx15-16цм,спојена нитнама 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

10 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена натрон хартијом, дебљине 2,0 мм, 
са поклопцем и ојачањима на спојевима од 
књиговезачког платна ширине 2,5 цм, 35-
36цмx26-27цмx30цм,спојена нитнама 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

11 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 40х30х30 цм, поклопац 
40х30х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

12 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 40х33х30 цм, поклопац 
43х33х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

13 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 45х35х30 цм, поклопац 
45х35х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком      150   

14. 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 47х37х30 цм, поклопац 
43х37х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

15 

Израда архивске кутије од картона „лепенке“, 
пресвучена платном, дебљине 2,5мм споља и 
унутра, димензија 49х39х30 цм, поклопац 
49х39х5 цм 

према 
узорку 

наручиоца ком 150   

16 Уписник за оверу потписа, преписа и рукописа 

према 
узорку 

наручиоца ком 200   
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Количине су дате орјентационо. Наручилац може својим налогом, у зависности од конкретних потреба, 
тражити мању или већу количину од наведене. 

 
Члан 2. 

 
Испоручене књиговезачке производе НАРУЧИЛАЦ ће плаћати по јединичним ценама из понуде 
ДОБАВЉАЧА. 
Уговорена јединична цена је непроменљива за све време важења Уговора.  
Укупно уговорена цена износи ________________ динара, без пдв-а, односно _________________ динара, 
са пдв-ом. 
 

Члан 3. 
 

Рок за испоруку је _____ дана од дана пријема поруџбенице од стране НАРУЧИОЦА. 
 
 

Члан 4. 
 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да извршену услугу плати у року од 45  дана од дана пријема фактуре 
ДОБАВЉАЧА,  претходно потписане од стране овлашћеног лица НАРУЧИОЦА које је задужено за 
квантитативни и квалитативни пријем извршене услуге.  
 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране су сагласне  да у случају када НАРУЧИЛАЦ констатује да  испоручени материјал  није 
одговарајућег квалитета или није фактурисан по уговореној цени, односно није у складу са 
спецификацијом, НАРУЧИЛАЦ може да врати материјал ДОБАВЉАЧУ ради отклањања недостатака, 
односно исправку фактуре. 

Члан 6. 

Уговор траје док се не потроше укупно уговорена средства,  а најдуже 12  месеци од дана закључивања 
уговора.  
 
Уколико се у текућој години (2016.) не потроше укупно уговорена средства, односно уколико уговор буде 
важио и у наредној 2017. години, обавезе које доспевају у тој години биће реализоване највише до висине 
укупно уговорених средстава која ће, и уколико ће, за преостали неутрошени износ бити одобрена 
буџетом за ту годину.  
  

Члан 7. 
 
Уколико ДОАВЉАЧ не пружа уговорену услугу квалитетно НАРУЧИЛАЦ је овлашћен ће реализује меницу 
„по виђењу“ за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.  

 
Члан 8. 

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 
 

17 

Коричење службених листова стандардног 
формата   књига 120   

18 Коричење интерне доставне књиге  

према 
узорку 

наручиоца ком 80   
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