
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПРАВКА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     
НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  

Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА   
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која се односи 
на понуду мора бити на српском језику. 
 
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САСТАВЉЕНА   
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом 
конкурсном документацијом. Понуда за сваку партију мора да буде у посебној коверти и садржи 
следеће елементе: 
 
 
1.Образац понуде  

2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  

3. Образац изјаве по  ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац је саставни део 
конкурсне документације 
  

4. Референтну листу са наведеним установама које је Понуђач снабдевао средствима које су предмет 
набавке у 2013. години и вредностима уговора. 

5.Оверен модел уговора  

6. Важећа дозвола за обављање делатности 

7. Сертификат контроле квалитета 

8. Сертификат ISO 9001 

Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко 
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица. 
 
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у затвореној коверти, 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, са назнаком: 
 
 “ПОНУДА ЗА  
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА- СРЕДСТВА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ – набавка IV-4 Партија бр.__________– 
НЕ ОТВАРАТИ” на адресу:  
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, факс 
и телефон понуђача. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до  
06.03.2014. године до 09,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 
 
Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 06.03.2014. године у 09,30 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном 
отварању понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања. 
 
ПАРТИЈЕ  
Предметна јавна набавка је обликована у 5 целинa (партија). 
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА   
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ   
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може изменити 
или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на исти начин на који је 
поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде, неопходно је да Понуђач нагласи које 
елементе понуде мења односно допуњава. На коверти у којој Понуђач подноси измену или допуну 
понуде, Понуђач мора назначити „измена понуде“ или „допуна понуде“. 
 
Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако што ће Наручиоцу 
доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и 
овлашћење за преузимање понуде, оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 
                       



 

 

 
 
 
 
 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 1 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога 

заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – хранљиве подлоге 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку хранљивих подлога,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка хранљивих подлога за потребе Наручиоца, 

партија број 1- хранљиве подлоге, за период од потисивања уговора до 31.12.2014. 

године, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2014. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог 

уговора (у даљем тексту: понуда). 



 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период 

од годину дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет 

овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским 

средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање 

у промет истих. 

 

Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог 

уговора.  

Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном 

пријему или накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене, чиме је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана; 

-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно 

нерационално коришћење;  

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку хранљивих подлога по појединачним ценама из 

понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

. 



 

 

 

 

 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

 Кванитативни и квалитативни пријем материјала који је предмет овог уговора врши 

овлашћено лице Наручиоца. 

 Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског 

материјала Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту 

Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у 

најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог 

обавештења. 

 У случају скривених недостатака робе,  који се нису могли одмах, односно у року 

од 24  часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца 

без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том 

случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, 

отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема 

писменог обавештења о утврђеним недостацима. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  материјал који је предмет 

уговора, а најкасније у року од __________ од часа пријема наруџбе. Када давање наруџбе                        
(навести рок из понуде)   

 пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

 Наручилац ће материјал наручивати према динамици и у количини у складу са 

својим потребама. 

 Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог 

уговора, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног 

рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 

Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 

неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 

активира финансијско средство обезбеђења. 



 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 

од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на 

Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 

(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне 

стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд 

у Сремској Митровици. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________________ 

            

________________________________ 

Др Рада Инђић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 2 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога 

заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – дефибринисана крв овна 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку дефибринисане крви овна,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка дефрибринисане крви овна за потребе 

Наручиоца, партија број 2- дефибринисана крв овна, за период од потисивања уговора 

до 31.12.2014. године, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 

______2014. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог 

уговора (у даљем тексту: понуда). 



 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период 

од годину дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет 

овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским 

средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање 

у промет истих. 

 

Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог 

уговора.  

Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном 

пријему или накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене, чиме је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана; 

-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно 

нерационално коришћење;  

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку дефибринисане крви овна по појединачним 

ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

. 



 

 

 

 

 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

 Кванитативни и квалитативни пријем материјала који је предмет овог уговора врши 

овлашћено лице Наручиоца. 

 Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског 

материјала Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту 

Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у 

најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог 

обавештења. 

 У случају скривених недостатака робе,  који се нису могли одмах, односно у року 

од 24  часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца 

без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том 

случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, 

отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема 

писменог обавештења о утврђеним недостацима. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  материјал који је предмет 

уговора, а најкасније у року од __________ од часа пријема наруџбе. Када давање наруџбе                        
(навести рок из понуде)   

 пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

 Наручилац ће материјал наручивати према динамици и у количини у складу са 

својим потребама. 

 Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог 

уговора, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног 

рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 

Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 

неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 

активира финансијско средство обезбеђења. 



 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 

од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на 

Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 

(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне 

стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд 

у Сремској Митровици. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________________ 

            

________________________________ 

Др Рада Инђић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 3 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога 

заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – антибиограм дискови 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку антибиограм дискова,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка антибиограм дискова за потребе Наручиоца, 

партија број 3- антибиограм дискови, за период од потисивања уговора до 31.12.2014. 

године, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2014. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог 

уговора (у даљем тексту: понуда). 



 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период 

од годину дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет 

овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским 

средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање 

у промет истих. 

 

Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог 

уговора.  

Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном 

пријему или накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене, чиме је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана; 

-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно 

нерационално коришћење;  

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку антибиограм дискова по појединачним ценама из 

понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

. 



 

 

 

 

 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

 Кванитативни и квалитативни пријем материјала који је предмет овог уговора врши 

овлашћено лице Наручиоца. 

 Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског 

материјала Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту 

Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у 

најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог 

обавештења. 

 У случају скривених недостатака робе,  који се нису могли одмах, односно у року 

од 24  часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца 

без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том 

случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, 

отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема 

писменог обавештења о утврђеним недостацима. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  материјал који је предмет 

уговора, а најкасније у року од __________ од часа пријема наруџбе. Када давање наруџбе                        
(навести рок из понуде)   

 пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

 Наручилац ће материјал наручивати према динамици и у количини у складу са 

својим потребама. 

 Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог 

уговора, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног 

рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 

Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 

неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 

активира финансијско средство обезбеђења. 



 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 

од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на 

Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 

(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне 

стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд 

у Сремској Митровици. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________________ 

            

________________________________ 

Др Рада Инђић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 4 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога 

заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – потрошни материјал 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку потрошног материјала,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка потрошног материјала за потребе Наручиоца, 

партија број 4- потрошни материјал, за период од потисивања уговора до 31.12.2014. 

године, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2014. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог 

уговора (у даљем тексту: понуда). 



 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период 

од годину дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет 

овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским 

средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање 

у промет истих. 

 

Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог 

уговора.  

Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном 

пријему или накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене, чиме је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана; 

-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно 

нерационално коришћење;  

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку потрошног материјала по појединачним ценама 

из понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

. 



 

 

 

 

 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

 Кванитативни и квалитативни пријем материјала који је предмет овог уговора врши 

овлашћено лице Наручиоца. 

 Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског 

материјала Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту 

Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у 

најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог 

обавештења. 

 У случају скривених недостатака робе,  који се нису могли одмах, односно у року 

од 24  часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца 

без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том 

случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, 

отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема 

писменог обавештења о утврђеним недостацима. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  материјал који је предмет 

уговора, а најкасније у року од __________ од часа пријема наруџбе. Када давање наруџбе                        
(навести рок из понуде)   

 пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

 Наручилац ће материјал наручивати према динамици и у количини у складу са 

својим потребама. 

 Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог 

уговора, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног 

рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 

Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 

неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 

активира финансијско средство обезбеђења. 



 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 

од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на 

Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 

(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне 

стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд 

у Сремској Митровици. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________________ 

            

________________________________ 

Др Рада Инђић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 5 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога 

заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – лабораторијско посуђе 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског посуђа,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка лабораторијског посуђа за потребе Наручиоца, 

партија број 5- лабораторијско посуђе, за период од потисивања уговора до 31.12.2014. 

године, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2014. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог 

уговора (у даљем тексту: понуда). 



 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период 

од годину дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет 

овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским 

средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање 

у промет истих. 

 

Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог 

уговора.  

Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном 

пријему или накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене, чиме је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана; 

-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно 

нерационално коришћење;  

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског посуђа по појединачним ценама 

из понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

. 



 

 

 

 

 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

 Кванитативни и квалитативни пријем материјала који је предмет овог уговора врши 

овлашћено лице Наручиоца. 

 Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског 

материјала Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту 

Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом трошку, у 

најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од дана пријема писменог 

обавештења. 

 У случају скривених недостатака робе,  који се нису могли одмах, односно у року 

од 24  часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца 

без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том 

случају, Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, 

отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема 

писменог обавештења о утврђеним недостацима. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  материјал који је предмет 

уговора, а најкасније у року од __________ од часа пријема наруџбе. Када давање наруџбе                        
(навести рок из понуде)   

 пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

 Наручилац ће материјал наручивати према динамици и у количини у складу са 

својим потребама. 

 Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог 

уговора, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног 

рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 

Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 

неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 

активира финансијско средство обезбеђења. 



 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 

од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на 

Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 

(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне 

стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд 

у Сремској Митровици. 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________________ 

            

________________________________ 

Др Рада Инђић 

 

 


