Купац и Продавац су сагласни да квантитативном и квалитативном пријему добара могу
присуствовати и извршити контролу и представници Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, као оснивача Купца.
Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара
односно врати добра или уколико Продавац у току реализације овог уговора 3 (три) пута
уопште не испоручи требована добра, Купац може раскинути уговор и активирати бланко
соло меницу за добро извршење посла.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, у
року од 8 дана од дана закључења уговора, преда Купцу оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, а не захтевом за регистрацију
менице) и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ "11 април", које мора
садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су
предмет јавне набавке.
Рок и начин плаћања
Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од
стране Продаваца и Купца.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок
испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продаваца и активирати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља).
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора
решавати споразумно.
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Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, у
року од 8 дана од дана закључења уговора, преда Купцу оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, а не захтевом за регистрацију
менице) и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ “11 април”, које мора
садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су
предмет јавне набавке.
Рок и начин плаћања
Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од
стране Продаваца и Купца.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок
испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продаваца и активирати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља).
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора
решавати споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће
за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих
свака страна задржава по 3 (три) примерка.
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је у складу са уговореним квалитетом. Купац не одговара за пропадање добара која су
задржана.
Купац и Продавац су сагласни да квантитативном и квалитативном пријему добара могу
присуствовати и извршити контролу и представници Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, као оснивача Купца.
Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара
односно врати добра или уколико Продавац у току реализације овог уговора 3 (три) пута
уопште не испоручи требована добра, Купац може раскинути уговор и активирати бланко
соло меницу за добро извршење посла.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, у
року од 8 дана од дана закључења уговора, преда Купцу оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, а не захтевом за регистрацију
менице) и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ “11 април”, које мора
садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су
предмет јавне набавке.
Рок и начин плаћања
Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од
стране Продаваца и Купца.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок
испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продаваца и активирати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља).
Члан 16.
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Купац и Продавац су сагласни да квантитативном и квалитативном пријему добара могу
присуствовати и извршити контролу и представници Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, као оснивача Купца.
Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара
односно врати добра или уколико Продавац у току реализације овог уговора 3 (три) пута
уопште не испоручи требована добра, Купац може раскинути уговор и активирати бланко
соло меницу за добро извршење посла.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, у
року од 8 дана од дана закључења уговора, преда Купцу оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, а не захтевом за регистрацију
менице) и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ “11 април”, које мора
садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су
предмет јавне набавке.
Рок и начин плаћања
Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од
стране Продаваца и Купца.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок
испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продаваца и активирати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља).
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора
решавати споразумно.
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записник који потписује само представник Купца и који се доставља, без одлагања,
Продавацу.
Када се недостатак добара утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци),
Купац је у обавези да добра задржи до тренутка упознавања представника Продаваца са
утврђеним недостатком и захтева замену испоручене количине, односно испоруку робе која
је у складу са уговореним квалитетом. Купац не одговара за пропадање добара која су
задржана.
Купац и Продавац су сагласни да квантитативном и квалитативном пријему добара могу
присуствовати и извршити контролу и представници Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, као оснивача Купца.
Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара
односно врати добра или уколико Продавац у току реализације овог уговора 3 (три) пута
уопште не испоручи требована добра, Купац може раскинути уговор и активирати бланко
соло меницу за добро извршење посла.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, у
року од 8 дана од дана закључења уговора, преда Купцу оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у
регистру Народне банке Србије (листингом са сајта НБС, а не захтевом за регистрацију
менице) и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ “11 април”, које мора
садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су
предмет јавне набавке.
Рок и начин плаћања
Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне
испоруке, у року до 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од
стране Продаваца и Купца.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок
испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продаваца и активирати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
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