
 

                                                                                                  

                        

                                                                                    
 

 

 

Служба јавних набавки 012/550-850, e-mail: nabavnabopo@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 

                      

 

                                    

Предмет: Измена конкурсне документације за ЈНМВ 10/2016- Штампани обрасци и 

                   канцеларијски материјал 

 

 

 

   Због техничких грешака измењене су:  20. , 37. , и  39. страна конкурсне документације. 

   Измене су дате на другој страни документа.    

 

 

 

 

  

 

 

 

Пожаревац                                                                 

19.04.2016.год.                                                                                    Комисија за ЈНМВ 10/2016 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делов.број: 02 - 389 

Датум: 19.04.2016. 



 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840- 30678845 - 06, шифра плаћања 153 или 253, сврха уплате: 
ЗЗП; Општа болница Пожаревац; ЈНМВ10/2016.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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                         X                         МОДЕЛ УГОВОРА 
 

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 КУПОПРОДАЈИ  

                        ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
            Закључен у Пожаревацу, дана ___.___.2016.године између:  

 

1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, ПИБ 107372295, матични број 

17823485, број рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, коју заступа в.д. директор др Данко Николић 

( у даљем тексту: Купац )  

 

и 

................................................... из …............................., улица........................................, ПИБ: ..................................... 

матични број: ......................................, текући рачун бр: ………………................................ Назив банке: 

..............................................., кога заступа .................................................  

(у даљем тексту: Продавац),  

 

Основ уговора:  

ЈНМВ Број: 10/2016- штампани обрасци и канцеларијски материјал, партија ___  

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................  

Понуда изабраног понуђача бр. .......................од...............................  

 

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 

1.1. Предмет овог уговора је купопродаја штампаних образаца и канцеларијског материјала, партија ______ 

1.2. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.1. овог уговора, у свему 

према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди 

Продавца број ________ од ___________, а 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: 

___________________________________.)  

1.3. Саставни део овог уговора је образац понуде са структуром цене Продавца број …................ од .............. 

2016. године (Прилог бр. 1 уговора).  

 

                                        ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

  

2.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по појединачним ценама из Прилога 

бр. 1 уговора. Цена подразумева F-co магацин Купца.  

2.2. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  
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                                                           ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА  

 

8.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави бланко сопствену меницу као средство 

обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% (без Пдв-а) од укупне 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. РАСКИД УГОВОРА  

 

9.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу због 

неблаговремено извршене испоруке из члана 8.1. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за 

реализацију предметне набавке.  

9.2. У случају да Продавац не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. Уговора, Купац има право да 

потребну количину уговорених добара набави од другог добављача, с тим што ће Продавац бити обавезан да 

Купцу накнади штету у висини разлике између цене коју је понудио за ту врсту и количину робе и цене по којој 

је Купац исту набавио.  

9.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока из члана 8.1. овог Уговора, 

Купац ће кумулативно са накнадом штете из члана 11.1. зарачунати и казнене поене у висини од 5% вредности 

робе која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је 

обавезан да на месечном ниво плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца 

није испоручио купцу. Уколико не плати по позиву купца износ уговорених казни и накнаде штете купац ће 

наплатити уговорене казне и штету по истеку уговора а у року важења менице.  

9.4.У случају да и поред угoворених казнених поена 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 10% од нереализоване вредности утврђене уговором.  

                                                       

                                                              ЧЛАН 10. СПОРОВИ  

 

10.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају 

спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 

                                           ЧЛАН 11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА  

 

11.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и када Продавац Купцу 

преда меницу на 10% вредности уговора (без Пдв-а)  као гаранцију за добро извршење посла.  

11.2. Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.  

 

                                                      ЧЛАН 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

12.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и „Службени лист СРЈ“ бр. 31/93).  

12.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.  

         

 

        ПРОДАВАЦ:                                                                                                НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                                     Општа болница Пожаревац                             

                                                                                                                                 в.д.директор 

                                                                                                                            др Данко Николић 
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