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8. МОДЕЛ УГОВОРА за све партије 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМАГАЛА/РФЗО 
 
1. Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2, 
ПИБ:100535469, Матични број:08010714, кога заступа директор спец. др мед. Александар 
Омеровић  - (у даљем тексту:Купац) 
 
 и 
 
2.______________________________ из_____________,  ул.______________________ бр. ___, 
ПИБ: ____________, Матични број: ______________,кога заступа директор  
____________________________ - (у даљем тексту: Продавац) 
Текући рачун број: __________________________ 
 
 
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
1.1.Да је Купац спровео отворени поступак јавне набавке -  набавка медицинских 
помагала/РФЗО, по партијама. 
1.2.Да је Продавац  доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се подноси 
понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до) 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим 
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора као 
– Прилог број 1. 
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ЧЛАН 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца   извршити испоруку добара из тачке 1.2 овог 
уговора,   у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста 
добра и према прихваћеној Понуди Продавца . 
Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним  овим  Уговором. 
 
 
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________, улица 
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити 
предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)  
 
 
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора  испоручитии по  појединачним  
ценама из понуде у  Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева ФЦО организационе јединицама 
службе за фармацеутско снабдевање  на територији општине Стара Пазова.  
3.2.Укупна цена  добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу бр. 1. 
овог уговора  и то: _____________ динаре без ПДВ-а, односно: ____________ динара са ПДВ-
ом. 
 
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1. се могу мењати уколико дође до промене цене за 
помагала  утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају 
преко апотека.   
3.4.  Купац ће извршити плаћање  вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1. 
3.5. Купац ће испоручену робу плаћати у  уговореним роковима. Плаћање се врши на основу 
месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке добра у папирној и 
електронској форми.  
3.6. Услови, цене, рокови плаћања утврђене су у Прилогу бр. 1. који је саставни део уговора.  
 
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе, 

 -  техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким  
карактеристикама из конкурсне документације,  
 -  уверењима о квалитету и атестима  
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.Продавац гарантује да 
ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким 
условима из конкурсне документације. 
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде  
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и остала 
неопходна документација),  која доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем 
тржишту, у складу са важећим прописима. 
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке робе из 
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца. 
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених 
представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом 
испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. 
Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене 
Продавцу у року од 24 часа. 

Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања 
Записника о рекламацији. 
 



 

 

ЧЛАН 5. РОК  ИСПОРУКЕ  
 
5.1. Продавац је дужан да испоруку (својим возилима)  врши сукцесивно,  по захтеву Купца у 
року од ___________________(навести рок из понуде). 
 
ЧЛАН 6. РОК  УПОТРЕБЕ 
 
6.1.Понуђена добра морају имати рок употребе минимално . 6 месеци од дана извршене 
испоруке 
 
ЧЛАН 7. ПРОМЕНА ЦЕНА 
 
7.1. Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. Изузетно, цене  
се могу мењати уколико дође до промене цене помагала утврђене у Списку највиших износа 
накнада за одређена помагала која се издају преко апотека. У том случају се врши аутоматско 
усклађивање цена из Ценовника Наручиоца са новоутврђеним ценама, без закључивања 
Анекса Уговора 
 
 
ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА   
 
8.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави инструмент 
обезбеђења уговорних обавеза – 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.  
8.2.  Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор 
закључује. 
 
 
ЧЛАН 9. НАКНАДА ШТЕТЕ И РАСКИД  УГОВОРА 
 
9.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету 
Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини  из 
других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
9.2.У случају да понашање продавца буде такво да угрожава континуирано снадбевање купца 
добрима за који је закључен уговор,  купац задржава право раскида уговора и наплате менице у 
износу од 5% од нереализоване вредности утврђене уговором. 
 
ЧЛАН 10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
10.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 
страна и важи 12 месеци. 
10.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза 
10.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 
10 дана од дана подношења писменог захтева. 
10.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
10.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 
10.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
    
 
ПРОДАВАЦ                           КУПАЦ                                    
                    
                  Дом здравља 
                                                                                           ,,Др Јован Јовановић Змај''        
         Стара Пазова 
______________               __________________ 
          Спец. др мед. Александар Омеровић 



 

 

НАПОМЕНА 
Наручилац може од понуђача да упути захтев за доставу узорке за ставке које је наручилац 
навео у делу  „Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 
добара и услуга“. На основу достављених узорака, наручилац ће утврдити да ли су исти 
одговоарајући, а сходно постављеним техничким захтевима.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена подразумева превоз возилима понуђача до организационих јединица  службе за 
фармацеутско снабдевање наручиоца који се налази  у свим насељеним местима општине 
Стара Пазова. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  
92.ЗЈН. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
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. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив 
сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак 
мора бити обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено  „ПОВЕРЉИВО’’, а испод 
наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача. 
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података  
добијених у понуди.  
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној 
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку 
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем 

току поступка.  

 
 


