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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  

Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 

(Јавна набавка мале вредности 10-4/16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 28.01.2016. године, до 08:00 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 28.01.2016. године, у  09:00 часова 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 45 СТРАНА 
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Назив наручиоца 
Дом здравља,,Др Јован Јовановић Змај'' 

 

Адреса наручиоца 

Владимира Хурбана бр.2 

22300 Стара Пазова  

Република Србија 

Интернет страница наручиоца www.dzspazova.rs 

Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета добра 

Врста уговора Оквирни споразум Уговор о јавној набавци 

Резервисана јавна набавка                         Да                                     (Не)  

Електронсака лицитација                         Да                                     (Не) 

Лице за контакт 

Владислав Богићевић 

jn.dzspazova@gmail.com 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета јавне набавке 
Набавка материјала за микробиологију за потребе Дома 

здравља,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова 

Назив и ознака из општег 

речника набавке 

Шифра – 33698100(микробиолошке културе) - 33793000 

(производи од стакла за лабораторијске намене) - 3843700 

(лабораторијке пипете и прибор) 
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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 2015. години и вредностима уговора. 

5.Оверен модел уговора  

6. Важећа дозвола за обављање делатности 

7. Сертификат контроле квалитета  

8. Сертификат  ISO 9001  

9. Решење о упису у регистар медицинских средстава 

10. Изјава  о гаранцији обезбеђења  за добро извршење посла 

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- МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ – набавка 10-4/16 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  
28.01.2016. године до 08.00 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 28.01.2016.. године у 09.00 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 6 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 
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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. 
 
                           
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде,  примењиваће се 

критеријум – најнижа понуђена цена. 

 
Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену, уговор ће бити додељен понуђачу чији је 

рок испоруке по датој партији краћи. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок 

испруке уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва запримљена код наручиоца. 
 
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај). 
 
Захтев за заштиту права могу поднети лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, поступањем у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама којима се уређује поступак заштите права (чл. 148 - 159. 
Закона о јавним набавкама). 
 
 
Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у целости 
попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације.  

Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити  одбачене. 

Понуђач може у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са 
припремом понуде  на e mail: jn.dzspazova@gmail.com , са назнаком ,,Јавна набавка материјала за 
микробиологију``. 

 Понуђач је дужан да достави Изјаву у којој наводи да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу или ће јавну набавку извршити самостално. Уколико се извршење јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу, исти мора да испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом о 
чему се достављају тражени докази. 

Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о јавној 
набавци. 

Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који 

доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама. 

 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци мале вредности у складу са моделом уговора са 
понуђачем којем је додељен уговор у року од седам дана од дана испуњења законских услова. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла.  Изабрани 

понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу меницу са 
меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије и која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Бланко соло меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без пореза, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
 
 
НАПОМЕНА:  
Наручилац задржава право да сходно узорцима које добије од стране понуђача за тражене партије,  
донесе одлуку о додели уговора, мимо Критеријума за избор најповољније понуде (Комисија за јавне 
набавке на челу са стручним лицем, ће утврдити који су узорци  одговарајућег квалитета).

mailto:jn.dzspazova@gmail.com
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

1. Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  

  

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организаоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.  

 

 

4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке.  

 

Законски услови се доказују  - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (ова 

изјава је саставни део конкурсне документација). Ова изјава не укључује важећу дозволу за обављање 

делатности (тачка 5), односно, поред Изјаве, обавезно је уз понуду доставити и  дозволу за обављање 

делатности, као и Сертификат контроле квалитета (тачка 6) и Сертификат ISO 9001 (тачка 7) и Решење о 

упису у регистар медицинских средстава (тачка 8). 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5.  Сертификат контроле квалитета 

6. Сертификат  ISO 9001 

7. Решење о упису у регистар медицинских средстава 

8. Референтну листу за 2015.годину 

9. Средство финансијског обезбеђења- меница 
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну набавку 10-

4/16,  поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и 

услове из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама: 

1) Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

 

 

 

Датум:                        М.П. 

 

_______________________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

Партија бр.1  Хранљиве подлоге 

Ред.    

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
MUELLER HINTON AGAR      

а 500g 
 Ком 12    

2. 
COLUMBIO AGAR BASA        

а 500g 
 Ком 14    

3. ENDO AGAR    а 500g  Ком 14    

4. SS AGAR        а 500g  Ком 2    

5. SELENIT F BUJON   а 500g  Ком 1    

6. UREA AGAR BAS   а 500g  Ком 1    

7. TEĈNA UREA 40%  Ком 48    

8. PARISKI MANIT  а 500g  Ком 1    

9. 
KLIGLER DVOSTRUKI 

ŠEĆER     а 500g 
 Ком 3    

10. 
SIMONS CITRAT AGAR         

а 500g 
 Ком 1    

11. PEPTONSKA VODA а 500g  Ком 1    



8 

 

12. HRANLJIVI BUJON    а 500g  Ком 2    

13. 
SABUROUD DEKSTROZNI 

AGAR    а 500g 
 Ком 2    

14. ESKULIN AGAR  а 500g  Ком 1    

 

    УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

    УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

    Рок испоруке – ФЦО магацин купца__________________(максимално 3 дана) 

    Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)                                            

                                                                                                                

                                                                                    М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

             ___________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

Партија бр.2 Дефибринисана крв овна 

Ред.    

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ДЕФИБРИНИСАНА КРВ 

ОВНА  
 литар 12    

 

 

   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

   УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

   Рок испоруке – ФЦО магацин купца __________________(максимално 3 дана) 

   Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)            

 

                                                                                             

М.П.                                       Потпис понуђача                                                            

             ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

Партија бр.3 Антибиограм дискови 

Ред.    

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
АНТИБИОГРАМ 

ДИСКОВИ (разни) 
 Ком. 60.000    

 

 

 У10КУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

 УКУ100ПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

 Рок испоруке – ФЦО магацин купца ______________(максимално 3 дана) 

 Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)                

 

   М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

             ___________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

Партија бр.4 Потрошни материјал 

Ред.    

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
MINI PARASEP SF(faecal 

parasite concetrator) 40/1 
 Ком. 8    

2. 

NASTAVCI ZA 

AUTOMATSKE PIPETE 

(ţuti) 500/1 

 Ком 2    

3. 

NASTAVCI ZA 

AUTOMATSKE PIPETE 

(plavi) 500/1 

 Ком. 1    

4. 
OMĈE ZA METALNE EZE 

10/1 
 Ком. 10    

5. KEDROVO ULJE  ml 100    

6. ASO TEST 50/1  Ком. 6    

7. LATEX RF TEST 50/1  Ком. 6    

8. WAALER ROSE TEST 50/1  Ком. 6    

9. CRP TEST 50/1  Ком. 5    

10. KOVAĈ REAGENS  ml 100    
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11. 
DRY HEAT INDIKATOR 

LABELS 1000/1 
 Ком. 1    

12. 

DRI AMP / DRY HEAT 

BIOLOGICAL INDIKATOR 

CULTURING SET WITH 

RELEASAT MEDIUM/ 

biološka kontrola suve 

sterilizacije 50/1 

 Ком. 5    

13. 

WET HEAT INDIKATOR 

LABELS /PRO CHEM SSI/ 

1000/1 

 Ком. 1    

14. 

PROSPORE 2 STEM / 

BIOLOGICAL INDIKATOR 

INTENDED FOR STEAM 

STERILIZACION/ biološka 

kontrola autoklava 50/1 

 Ком. 2    

15. 
KARBOL FUKSIN / PO 

ZIEHL – NEELSENU/ 100/1 
 Кoм. 2    
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   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

   УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

   Рок испоруке – ФЦО магацин купца __________________(максимално 3 дана) 

   Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)            

 

                                                                                             

М.П.                                       Потпис понуђача                                                            

             ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

Партија бр.5  Лабораторијско посуђе 

Ред.    

бр. 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AZBESNA MREŢICA  Ком. 1    

2. DRŢAĈ ZA EZE  Ком. 3    

3. ERLEN MAJER 1000ml  Ком. 6    

4. ERLEN MAJER 500ml  Ком. 2    

5. 
EPRUVETE (male- 

стаклене) Ø13x130мм 
 Ком. 500    

6. 
EPRUVETE (velike- 

стаклене) Ø15x158мм 
 Ком. 50    

7. 
STAKLENI LEVAK (veliki) 

Ø10цм 
 Ком. 3    

8. MENZURA 500 ml  Ком 2    

11. 

STALAK ZA EPRUVETE 

(veliki- пластични) 96 

mesta 

 Ком. 2    

12. 

STALAK ZA EPRUVETE 

(srednji - пластични) 48 

mesta 

 Ком. 2    
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13. 
STALAK ZA EPRUVETE 

(mali- пластични) 24 mesta 
 Ком. 2    

14. 
ĈETKA ZA PRANJE 

EPRUVETA (mala) 
 

Ком. 
6    

15. 
ĈETKA ZA PRANJE 

EPRUVETA (velika) 
 

Ком. 
2    

 

 

   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

   УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

   Рок испоруке – ФЦО магацин купца __________________(максимално 3 дана) 

   Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)            

 

                                                                                             

М.П.                                       Потпис понуђача                                                            

             ___________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

 

Партија бр.6 Петријева посуда и комплети за брис 

Ред. 

број 
НАЗИВ АРТИКЛА ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕД. МЕРА КОЛИЧИНА  ЦЕНА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 

УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ом 

1 2  3 4 5 6 7 

1.  
PETRIJEVA POSUDA STERILNA ( ф 

100, dubina 1,5 цм) 
 Koм. 15.000 

 
  

2. 

KOMPLET ZA BRIS – STERILNI SA 

EPRUVETOM –debljina štapića 0,2 cm   

ф 2cm epruveta  

 Ком. 2.500 

 
  

3. KOMPLET ZA URETRALNI BRIS  Ком. 300    

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави и узорак за ставку 1, 2 и 3. 

 

   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________ 

   УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________ 

   Рок испоруке – ФЦО магацин купца __________________(максимално 3 дана) 

   Рок плаћања__________________  (не краћи од 60 дана)                 

                                                                                       М.П.                                       Потпис понуђача                                                            

             ___________________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пун назив понуђача:  

 Адреса:   

 Матични број:  

 Регистарски број:  

ПИБ:   

Особа за контакт:  

 Телефон:  

Телефакс:  

 Овлашћено лице за 
потписивање уговора: 

 

Електронска адреса:  

 

 

Mесто и датум                                                                                            Понуђач 

 

     М.П 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :  

ТЕЛЕФОН :  

ТЕЛЕФАКС :  

ПИБ :  

БРОЈ РАЧУНА :  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА       

ЗАСТУПАЊЕ: 
 

  

 

Место и датум:                       MП                                                Понуђач: 

 

 

Место и датум:                       MП                                                Подизвођач: 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
124/12), понуђач ______________________________________ (назив понуђача)  
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 

 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности набавка 
средстава за микробиологију за потребе  Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 
Стара Пазова број 10-4/16.   

 
 
 
 
 
 

Место и датум: Понуђач:    Печат и потпис 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трошка 

 
Износ без ПДВ-а 

  
Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде тј. да попуни наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

 
 

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 Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________ , Матични бр. __________, 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 __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2016. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка хранљивих подлога за потребе Наручиоца, 

партија број 1- хранљиве подлоге, за период од годину дана од дана потписивања 

уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2016. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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.  
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 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом 

закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  

неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

 

 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, у 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.  
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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 Александар Омеровић 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

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 Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________, Матични бр. __________, 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 __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2016. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка дефрибринисане крви овна за потребе 

Наручиоца, партија број 2- дефибринисана крв овна, за период од годину дана од дана 

потписивања уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 

______2016. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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. 
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         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, 

приликом закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која 

је  неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 

10% вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

   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, у 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. 
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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 Александар Омеровић 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

 

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 Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________, Матични бр. __________, 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 __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2016. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка антибиограм дискова за потребе Наручиоца, 

партија број 3- антибиограм дискови, за период од годину дана од дана потписивања 

уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2016. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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.  
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 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом 

закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  

неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

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, у 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.  
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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 Александар Омеровић 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

 

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 Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________, Матични бр. __________, 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 __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2016. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка потрошног материјала за потребе Наручиоца, 

партија број 4- потрошни материјал, за период од годину дана од дана потписивања 

уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2016. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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.  
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 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом 

закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  

неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

 

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, у 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.  
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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 Александар Омеровић 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

 

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 Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________, Матични бр. __________, 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 __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2016. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка лабораторијског посуђа за потребе Наручиоца, 

партија број 5- лабораторијско посуђе, за период од годину дана од дана потписивања 

уговора,у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2016. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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.  
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 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и 

испостављене фактуре у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом 

закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  

неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

 

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, у 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.  
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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 Александар Омеровић 
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Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: ______ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

Дана: __. __.2016.године 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

Парија бр. 6 

  

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

заступа директор Др Александар Омеровић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 

________________, ул._______________________, бр.______, 

ПИБ __________, Матични бр. __________, кога заступа 

___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – Петријева посуда и комплети за брис 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку петријеве посуде и 
комплета за брис,  

 да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ 
дана __.__.2016. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2016. године, 
која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2015. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка петријеве посуде и комплета за брис за потребе 

Наручиоца, партија број 6- Петријева посуда и комлети за брис, за период од годину дана 

од дана потписивања уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 

број________од ______2015. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2016. 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, тачније од ___. ___. 2016. до ___. ___. 2017.године 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 петријеве посуде и комплета за брис по 

појединачним ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

 ______________________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим 

ПДВ-ом (словима:___________________________). 
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 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 

Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом 

закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  

неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 

уговор закључује. 

 

 

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, у 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.  
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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 Александар Омеровић 
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦА 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ  ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-

МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ  ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора о обавезном каско 

осигурању издати Осигуранику  инструмент обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за добро 

извршење посла, на износ од 10% вредности понуде, односно Уговора.  

 

 

 

 

 датум                                               М.П.                                                Понуђач: 

                                                                                               ( потпис одговорног лица ) 

 

                                                            __________________     

  

   

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду а меница приликом потписивања уговора.                                                                    

 

 


