
 

 

 
Број: ЈН 04/17/ОП 
Датум: 03.07.2017.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије бр. 124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту 
ЗЈН), Наручилац врши: 

2. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  
Набавка медицинских средстава, по партијама 

04/17/ОП 
 

Дана 16.06.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна 
документација у  отвореном поступку јавне набавке  број 04/17/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             

I 
 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 04/17/ОП мењају се следећа поглавља: 
 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 
   
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

II 
Рок за достављање понуда остаје непромењен па се понуде могу доставити до 17.07.2017. године до 12,30 часова, док ће се јавно 
отварање понуда обавити дана 17.07.2017. године у 13,00 часова. 



 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 1 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара Набавка медицинских средстава, партија 1- Медицинска средства за збрињавање 
инконтиненције, које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у 
извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача) 



 

 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 16.06..2017. године за набавку добара: Набавка медицинских средстава, јавна 
набавка број: 04/17/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од ____________ заведену под 
деловодним бројем наручиоца ____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се 
налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и одлуке о додели уговора број 
______________ од ______________, изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 1- Медицинска средства 
за збрињавање инконтиненције. 
 

Члан 2. 
                 Предмет уговора је купопродаја медицинских средстава, по партијама из партије 1- Медицинска средства за 
збрињавање инконтиненције , одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ динара без 
ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу од _______________________ динара, 
односно _____________ динара уколико продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
             Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 
2017. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства 
на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  



 

 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца. 

 
Члан 4. 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене овог Уговора _________________________ 
год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за 
период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе односно до 
уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и количину робе, у року од 
___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране купца, за сваку сукцесивну испоруку. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од _______________________ год. до 
_______________________  године, а према финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31. радним даном у 
периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно трајања) мора бити најмање ½ од 
рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена 
и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са достављеним фактурама), на основу цена и 
услова из понуде, и то у року 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Члан 8. 
                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и органолептичким својствима 
производа који су предмет овог Уговора. 



 

 

                   Купац задржава право да у случају сумње у квалитет и својства медицинских средстава  за збрињавање 
инконтиненције, која изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије, и 
то моћи упијања, ради провере да ли  квалитет медицинских средстава у погледу моћи упијања одговара уговореним. 
                  Уколико су моћи упијања испоручених медицинских средстава за збрињавање инконтиненције мања у односу на 
уговорене вредности и то за најмање 5%, купац задржава право на раскид уговора са продавцем.У наведеном случају 
купац задржава право на обештећење од стране продавца, као и на накнаду трошкова контроле од стране акредитоване 
лабораторије на терет продавца. 
 

Члан 9. 
                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз примену свих заштитних 
мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у року од 8 дана од дана 
преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког услова из понуде, а евентуални 
трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 



 

 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.  
                  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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу 
у року од 14 дана од дана истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако што ће се цена 
добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те ће се на основу 
захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у писаној форми захтев за 
промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу 
и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата промену цена 
односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана доношења одлуке о 
измени уговора о јавној набавци. 
                Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у случају потребе Наручиоца а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности закључивањем анекса 
уговора између уговорних страна. 
 



 

 

Члан 15. 
             На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама, 
као и други прописи који регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ 
 
              ---------------------------------------                                                          --------------------------------------- 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико 
изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 2 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара Набавка медицинских средстава, партија 2- Медицинска средства за фиксирање уложака за 
инконтиненцију, које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у 
извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 



 

 

 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 16.06.2017. године за набавку добара: Набавка медицинских средстава, по 
партијама,  јавна набавка број: 04/17/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од ____________ заведену под 
деловодним бројем наручиоца ____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се 
налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и одлуке о додели уговора број 
______________ од ______________, изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 2- Медицинска средства 
за фиксирање уложака за инконтиненцију. 
 

Члан 2. 
                 Предмет уговора је купопродаја медицинских средстава из партије 2- Медицинска средства за фиксирање 
уложака за инконтиненцију, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ динара без ПДВ-
а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу од _______________________ динара, 
односно _____________ динара уколико продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 
2017. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства 
на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца. 

 



 

 

Члан 4. 
                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене овог Уговора _________________________ 
год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за 
период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе односно до 
уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и количину робе, у року од 
___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране купца, за сваку сукцесивну испоруку. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од _______________________ год. до 
_______________________  године, а према финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31. радним даном у 
периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно трајања) мора бити најмање ½ од 
рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена 
и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са достављеним фактурама), на основу цена и 
услова из понуде, и то у року 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Члан 8. 
                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и органолептичким својствима 
производа који су предмет овог Уговора. 
                   Купац задржава право да у случају сумње у квалитет и својства медицинских средстава  за збрињавање 
инконтиненције, која изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије, и 
то моћи упијања, ради провере да ли  квалитет медицинских средстава у погледу моћи упијања одговара уговореним. 



 

 

                   
 

Члан 9. 
                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз примену свих заштитних 
мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у року од 8 дана од дана 
преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког услова из понуде, а евентуални 
трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.  



 

 

                  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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу 
у року од 14 дана од дана истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако што ће се цена 
добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те ће се на основу 
захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у писаној форми захтев за 
промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу 
и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата промену цена 
односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана доношења одлуке о 
измени уговора о јавној набавци. 
                Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у случају потребе Наручиоца а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности закључивањем анекса 
уговора између уговорних страна. 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 
набавкама, као и други прописи који регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани 
овим уговором. 

 
 



 

 

Члан 16. 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                                                          --------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико 
изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 3 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара Набавка медицинских средстава, партија 3- Нитрил рукавице без талка, које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у 
извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 



 

 

 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 16.06.2017. године за набавку добара: Набавка медицинских средстава, по 
партијама,  јавна набавка број: 04/17/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од ____________ заведену под 
деловодним бројем наручиоца ____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се 
налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и одлуке о додели уговора број 
______________ од ______________, изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 3- Нитрил рукавице без 

талка. 
 

Члан 2. 
                 Предмет уговора је купопродаја медицинских средстава из партије 3- Нитрил рукавице без талка, одређене у 
спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу од _______________________ динара, 
односно _____________ динара уколико продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 
2017. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства 
на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца. 

Члан 4. 



 

 

       Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене овог Уговора од __________________. до 
____________________ год. сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за 

који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе односно до уговорене 
новчане вредности за исту. 

               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и количину робе, у року од 
___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране купца, за сваку сукцесивну испоруку. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од _______________________ год. до 
_______________________  године, а према финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31. радним даном у 
периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно трајања) мора бити најмање ½ од 
рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена 
и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са достављеним фактурама), на основу цена и 
услова из понуде, и то у року 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Члан 8. 
                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и органолептичким својствима 
производа који су предмет овог Уговора. 
                   Купац задржава право да у случају сумње у квалитет и својства медицинских средстава  за збрињавање 
инконтиненције, која изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије, и 
то моћи упијања, ради провере да ли  квалитет медицинских средстава у погледу моћи упијања одговара уговореним. 
                   



 

 

 
Члан 9. 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз примену свих заштитних 
мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у року од 8 дана од дана 
преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког услова из понуде, а евентуални 
трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.  



 

 

                  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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу 
у року од 14 дана од дана истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако што ће се цена 
добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те ће се на основу 
захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у писаној форми захтев за 
промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу 
и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата промену цена 
односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана доношења одлуке о 
измени уговора о јавној набавци. 
                Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у случају потребе Наручиоца а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности закључивањем анекса 
уговора између уговорних страна. 

 
Члан 15. 

 
                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 
набавкама, као и други прописи који регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани 
овим уговором. 

 



 

 

Члан 16. 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                                                          --------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико 
изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 4 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара Набавка медицинских средстава, партија 4- Постељни подметачиа , које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у 
извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 



 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 16.06.2017. године за набавку добара: Набавка медицинских средстава, по 
партијама,  јавна набавка број: 04/17/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од ____________ заведену под 
деловодним бројем наручиоца ____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се 
налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и одлуке о додели уговора број 
______________ од ______________, изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 4- Постељни подметачи. 
 

Члан 2. 
                 Предмет уговора је купопродаја медицинских средстава из партије 4- Постељни подметачи, одређене у 
спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу од _______________________ динара, 
односно _____________ динара уколико продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 
2017. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства 
на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца. 

 
Члан 4. 



 

 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене овог Уговора _________________________ 
год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за 
период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе односно до 
уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и количину робе, у року од 
___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране купца, за сваку сукцесивну испоруку. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од _______________________ год. до 
_______________________  године, а према финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31. радним даном у 
периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно трајања) мора бити најмање ½ од 
рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена 
и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са достављеним фактурама), на основу цена и 
услова из понуде, и то у року 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Члан 8. 
                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и органолептичким својствима 
производа који су предмет овог Уговора. 
                   Купац задржава право да у случају сумње у квалитет и својства медицинских средстава  за збрињавање 
инконтиненције, која изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије, и 
то моћи упијања, ради провере да ли  квалитет медицинских средстава у погледу моћи упијања одговара уговореним. 
                   



 

 

 
Члан 9. 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз примену свих заштитних 
мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у року од 8 дана од дана 
преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког услова из понуде, а евентуални 
трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.  



 

 

                  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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу 
у року од 14 дана од дана истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако што ће се цена 
добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те ће се на основу 
захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у писаној форми захтев за 
промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу 
и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата промену цена 
односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана доношења одлуке о 
измени уговора о јавној набавци. 
                Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у случају потребе Наручиоца а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности закључивањем анекса 
уговора између уговорних страна. 

 
Члан 15. 

 
                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 
набавкама, као и други прописи који регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани 
овим уговором. 

 



 

 

Члан 16. 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                                                          --------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико 
изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 
 
 
 
 



 

 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 5 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара Набавка медицинских средстава, партија 5- ПВЦ заштита за мадраце, које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у 
извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 



 

 

 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца 16.06.2017. године за набавку добара: Набавка медицинских средстава, по 
партијама,  јавна набавка број: 04/17/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од ____________ заведену под 
деловодним бројем наручиоца ____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се 
налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и одлуке о додели уговора број 
______________ од ______________, изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 5- ПВЦ заштита за 

мадраце. 
 

Члан 2. 
                 Предмет уговора је купопродаја медицинских средстава из партије 5- ПВЦ заштита за мадраце, одређене у 
спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном износу од _______________________ динара, 
односно _____________ динара уколико продавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 
2017. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства 
на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења 
средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од 
стране Наручиоца. 

 
Члан 4. 



 

 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене овог Уговора _________________________ 
год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за 
период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе односно до 
уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и количину робе, у року од 
___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране купца, за сваку сукцесивну испоруку. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од _______________________ год. до 
_______________________  године, а према финансијским могућностима Установе. 
 

Члан 5. 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31. радним даном у 
периоду од 07-13 х, осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно трајања) мора бити најмање ½ од 
рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да 
наручиоцу са испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена 
и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са достављеним фактурама), на основу цена и 
услова из понуде, и то у року 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Члан 8. 
                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој исправности и органолептичким својствима 
производа који су предмет овог Уговора. 
                   Купац задржава право да у случају сумње у квалитет и својства медицинских средстава  за збрињавање 
инконтиненције, која изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених средстава код акредитоване лабораторије, и 
то моћи упијања, ради провере да ли  квалитет медицинских средстава у погледу моћи упијања одговара уговореним. 
                   



 

 

 
Члан 9. 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз примену свих заштитних 
мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у року од 8 дана од дана 
преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у року од 3 дана од дана пријема 
писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 15 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког услова из понуде, а евентуални 
трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.  



 

 

                  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. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу 
у року од 14 дана од дана истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако што ће се цена 
добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те ће се на основу 
захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у писаној форми захтев за 
промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу 
и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата промену цена 
односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана доношења одлуке о 
измени уговора о јавној набавци. 
                Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у случају потребе Наручиоца а у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности закључивањем анекса 
уговора између уговорних страна. 

 
Члан 15. 

 
                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 
набавкама, као и други прописи који регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани 
овим уговором. 

 



 

 

Члан 16. 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                                                          --------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико 
изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 
 
 
 
 
 
 


