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Испоручилац је обавезан да: 

1.  испоручи добра, која су предмет ове јавне набавке у року од _____ дана од дана 

обострано потписаног уговора, 

2. након извршене испоруке достави  завршни рачун, а уз рачун обавезно доставља и  

један примерак оригинал потписаног документа о извршеном пријему. 

Члан 7. 

 

  Рок испоруке је  _______дана од дана обострано потписаног уговора. 
                            (за партију 1 - не може бити дужи од 10 дана)      

            Рок испоруке: ______ дана од дана обострано потписаног уговора. 
                             (за партију 2 - не може бити дужи од 15 дана)       

             Рок испоруке: ___________ дана од дана обострано потписаног уговора. 
                             (за партију 3 - не може бити дужи од 15 дана)     

              Гарантни рок:  за сваку партију како је дефинисано у понуди . 

РОКОВИ          

Члан 8 

Уговорне стране су се споразумеле да реализација предмета уговора почиње  од 

дана његовог  закључења, а завршава се  након испуњења уговорних обавеза.  

ВИША СИЛА 

Члaн 9 
Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним случајевима који 

су наступили независно од воље сауговарача, а које ни пажљива страна не би могла 

избећи нити отклонити њихове последице, а настали су после закључења уговора и 

спречавају његово извршење у целини или делимично.  

ПOСЛOВНA ТAJНA 

Члaн 10. 

            Испоручилац се обавезује да све податке, инструкције, информације које су му од 

стране Наручиоца  достављене у било ком облику  у вези са извршењем овог уговором, 

чува као  пословну тајну. 

Члaн  11. 

            Услучају саопштавања трећем лицу било ког податка по основу овог уговора, 

судским путем  ће се утврдити обим настале штете као и износ одштете коју има 

исплатити Испоручила     

КOМУНИКAЦИJA 

Члaн  12. 

            Кoмуникaциja измeђу Наручиоца и Испоручиоца oбaвљaће писаним путем, 

односно путем поште,  електронске поште или факсом.  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Отказни рок износи 7 (седам) дана и почиње да тече од дана достављања писменог 

обавештења о једностраном раскиду уговора. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члaн  14. 

Уговорне стране су сагласне да ће се, на све што овим уговором није регулисано, 

примењивати одредбе  релевантних законских прописа. 
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