
 

 

 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70 

централа: 0230/421-102  

директор: 0230/434-416 

фаx 0230/434-581 

Web: www.zavodki.org.rs 

E-mail : info@zavodki.org.rs 
Матични број: 08561834, 

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42 

ПИБ: 100579705 

                                                                                                                              

                                                     страна 1 од 4 

 

 
 

 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-218  01/03                                                                                                     27.07.18. 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ПОТРОШНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

бр. 6-4/2021 

ПАРТИЈА бр.___ - _______________________________________________________ 
 

Закључен у Кикинди између уговорних страна:  

1. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, ул. Краља Петра I, број 70, 23300 Кикинда, 

ПИБ:100579705, МБ:08561834, кога заступа директор др Сандра Радловић (у даљем тексту: Купац) 

и 

2. ____________________________ из ____________________, __________________ број 

___________ (фирма - назив и седиште), ПИБ: _________________, МБ: _______________, кога 

заступа _____________________________________________________ ( у даљем тексту: Продавац). 

 

Напомена: уколико се понуда подноси са подизвођачима или као зајеничка понуда потребно је за 

сваког попунити податке и за подизвођача. 

 

 

Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је набавка добра Потрошног лабораторијског материјала (у даљем 

тексту: добро) број: 6-4/2021, Партија бр. ___ - ___________________________________________ 

за потребе Купца, на основу jaвног позива од 15.4.2021. године, Конкурсне документације Купца 

број: 6-4/2021 од 15.4.2021. године, односно спроведеног отвореног поступка јавне набавке, коју је 

купац спровео на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 91/2019), а према Понуди 

Продавца број _______________________ од __________ године, и техничкј спецификацији који су 

саставни део овог Уговора и коначне Одлуке о додели уговора број: ____________/2021 од 

___.___.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Продавац се обавезује да испоручи добра, а Купац да испостави захтев за одговарајућа добра према 

понуди Продавца из члана 1 овог Уговора а која је дата у оквиру  поступка јавне набавке добара 

– Потрошног лабораторијског материјала број: 6-4/2021, за Партију бр. ___ - 

______________________________________________________________________ ближе одређеној 
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у техничкој спецификацији добара из конкурсне документације која чини саставни део овог 

Уговора.  

Укупна вредност за уговорена добра износи ............................динара без ПДВ-а (словима 

.............................................................................................................................), односно ......................... 

динара са ПДВ-ом (словима.......................................................................................................................). 

У цену су урачунати сви трошкови које има Продавац по овој јавној набавци. 

Корисник задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи потребе за 

услугама у складу са својим потребама у и складу са висином средстава у финсијском плану. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2021. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација (средстава на позицији у фин. плану за ту намену), а у складу са законом којим се 

уређује буџет за 2021. годину. 

Напомена: уколико се понуда подноси са подизвођачима или као зајеничка понуда потребно 

је навести који део уговора је поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или 

проценту). 

 Услугу ће извршити _______________________________ (уписује понуђач, члан 

конзорцијума или подизвођач) и то ________________________, (уписује понуђач део извршења у 

проценту или описно који део уговора) у складу са споразумом о заједничком наступу __________ 

(број и датум споразума уписује понуђач) сходно ћему се плаћање врши на рачун _______________ 

(уписати број рачуна члана конзорцијума или подизвођача или носиоца посла зависно како су се 

споразумели ко шта фактурише). 

Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део 

уговора који је он извршио, привредни субјект са којим је уговор закључен ће након плаћања од 

стране Корисника, достави Кориснику доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање 

подизвођачу његова потраживања у року од 60 дана. 
 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од испостављања уредне фактуре 

уплатом на текући рачун Продавца број ___________________који се води код ________________. 

Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора фискна и не може се мењати из било којих разлога. 

 

Члан 4. 
 

Испоручилац је у обавези да добра испоручи у року од _______ (дана) календарских дана од 

дана испостављања захтева за набавку. 
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 Све приговоре и рекламације на квалитет и количину испоручених добара Купац је дужан 

да истакне Продавцу приликом испоруке добара, а за скривене мане у року од 8 (осам) дана од 

дана када је недостатак открио, односно записнички констатовао. 

У случају констатованих недостатака Продавац је дужан исте отклонити најкасније у року 

од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

Члан 5. 
 

У случају задоцњења у испоруци добара Продавац ће платити казну у износу од 0,5% од 

укупне вредности Уговора за сваки дан кашњења, али не више од 10% од укупне вредности 

Уговора. 

Клаузула из става 1. овог члана се не примењује у случају немогућности испуњења сходно 

Закону о облигационим односима, уз достављање одговарајућих доказа. 

Уколико наручена добра не буде испоручена у складу са одредбама овог Уговора, Купац 

може наплатити меницу. 

 Испоручилац је дужан да на дан закључења овог Уговора наручиоцу достави безусловну, 

бланко соло меницу за добро извршење посла (у случају групе понуђача, ово се односи на 

Испоручиоца), менично овлашћење, са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив 

платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју ће Наручилац вратити 

понуђачу 10 (десет) дана по испоруци добра. 

            Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне 

банке понуђача. 
 

Напомена: став 3., 4. и 5. овог члана уговора се односе на оне партије где се захтевају 

средства обезбеђења. 
 

Члан 6. 
 

      Уговорне стране су сагласне да Купац у року из члана 8. може наручити од Продавца и мању количину 

добара од уговорених. 
 

Члан 7. 
 

 Продавац се обавезује да ће од купца преузети сву искориштену амбалажу са 

заосталом количином хемикалија до 50 g или 100 ml. (применљиво за партије 14, 21 и 25) 
 

Члан 8. 
 

Овај Уговор важи до утрошка уговорене вредности, а најдуже до 31.12.2021. године. 
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Члан 9. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно - мирним путем у духу добрих пословних обичаја. 

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

облигационим односима. 
 

Члан 10. 
 

Уговорна страна незадовољна испуњењем Уговорних обавеза друге уговорне стране, може 

захтевати раскид овог Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбом члана 156-

161. ЗЈН да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке, уколико за то постоје 

оправдани разлози.  

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора, уговорне стране могу вршити 

искључиво у писаној форми, а овај Уговор се може раскинути у року од 10 дана од дана 

достављеног писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

За евентуалне спорове проистекле из реализације овог Уговора, који не буду решени на 

начин из става 3. овог члана, надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 
 

Члан 11. 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 

Члан 12. 
 

Уговор је закључен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка за 

Наручиоца, а 2 (два) примерка за Продавца. 
 

           ПРОДАВАЦ                                                                                             КУПАЦ 
 

___________________________М.П.                                    М.П. ______________________________ 

                                                                                                            Директор, Др Сандра Радловић 

                                                                                                       Спец.епидемиологије 
 


