
 

 

  МОДЕЛ УГОВОРА-ПАРТИЈА 1 
 

 

 

 
1. Мaшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун брoј 840-

1745660-81, oтвoрeн кoд Упрaвe зa јaвнa плaћaњa Филијaлa Ниш, мaтични брoј 07174713, пoрeски 

идeнтификaциoни брoј 100662813, кoгa зaступa дeкaн проф. др Горан Јаневски, кao нaручилaц (у 

дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe, 

и 

2. ____________________________________________________ из __________________________ 

ул. _______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________, 

oтвoрeн кoд ________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски 

идeнтификaциoни брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник) 

___________________________, кao извршилац (у дaљeм тeксту: Извршилац), с другe стрaнe, зaкључују  

 

У  Г  O  В  O  Р 

O НАБАВЦИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА 

2022. ГОДИНУ 

                                Партија 1 – ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КУХИЊА 

  

Члaн 1. 

 

 Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују: 

 

 - дa јe нaручилaц, у склaду сa oдрeдбaмa члана 75. Закона о јавним набавкама ( „Сл. 

гласник РС“, бр. 91/2019), а нa oснoву  пoзивa зa нaбaвку услуге ресторана за годишње потребе 

Машинског факултета , спрoвeo пoступaк нaбaвкe друштвених и других посебних услуга, брoј 

612-100-1/2022; 

 - дa јe извршилац _______ 2022. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 

2022. гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa пoнудa извршиоца у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из позива, кoјe сe нaлaзe 

у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa; 

 - дa јe наручилац нa oснoву одлуке о избору најповољније понуде, бр. 612- 

_______________/22 oд ____________ 2022.гoдинe, изaбрao извршиоца зa вршење предметних 

услуга. 
 

Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Машинског факултета, у свему према 

понуди Извршиоца која је заведена под бројем_______________, од______________ године. 
 

 

Члан 2. 

 

 Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која чини 

састави део  уговора.  

 Уколико Наручилац наручује храну која није наведена у оквирном менију, плаћање ће се 

извршити према  ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге. 

  

 

Члан 3. 

 Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су предмет 

набавке, а према условима из прихваћене понуде. 



 Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Извршиоца. 

 
 

Члан 4. 

 

 На име пружених услуга, Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по 

рачунима, добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне вредности 

одређене за ове намене.  

 Рок за измирење обавеза је__________ дана од дана пријема рачуна. 

 Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за 

сваки дан закашњења плати законску затезну камату.  

 

Члан 5. 

 

 Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број  гостију који 

ће одређивати Наручилац.     

 Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка извршења 

услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге. 

  Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми, 

укључујући и e-mail, или телефоном.  

 

Члан 6. 

 

 Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 

уговорне стране и закључује се на период од 12 месеци. 

 Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из 

става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава 

Извршиоца. 

 Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 

2022. годину.  

 Плаћање доспелих обавеза насталих у 2022. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са Финансијским планом. 

 За део реализације уговора који се односи на 2023. годину, реализација ће зависити од 

обезбеђења средстава у финансијском плану Наручиоца за 2023. годину.  

 У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања 

и плаћања обавеза од стране Наручиоца.  

 Почетак извршења услуге биће прецизиран  у обавештењу  Наручиоца. 

  

Члан 7. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор ако Извршилац не пружа 

услуге по ценама, врсти и роковима предвиђеним овим уговором, као и у случају неоправданог 

или нереалног повећања цена од стране Извршиоца и немогућности да у одређеном периоду 

изврши дату услугу. 

 Наручилац задржава право и да једнострано раскине Уговор  у случају да Извршилац и 

после две писмене опомене не уважи рекламацију Наручиоца која се односи на рачун, 

хигијенске услове и непрофесионалност особља. 

 

Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора 

решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу. 

 За одредбе које нису регулисане овим уговором примењује се Закон о облигационим 

односима.     

 

 

 



 

 

 

Члан 9. 

 Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 10. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примерка.  
 

 

 

Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2022. гoдинe. 

 

 

 

 

            ИЗВРШИЛАЦ               НАРУЧИЛАЦ 

              _______________________                     _______________________ 

           (Пeчaт и пoтпис)                   (Пeчaт и пoтпис) 

 


