
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 05/2015 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 05/2015 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ због начињених техничких грешака измењена у делу VII   
МОДЕЛ УГОВОРА на страни 62, члан 13. и на страни 65, члан 12. Такође је промењена 
и у делу XIII  СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА на страни 72 у самом наслову документа.   
 
 
 

Измењене старнице конкурсне документације се налазе у наставку овог документа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 05/2015 
30.04.2015. 

Дел.број 02-326 
Датум 30.04.2015. 
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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 средства обезбеђења.. 
11.4.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 12. СПОРОВИ 
 
12.1. 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 13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 
13.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и 
када Продавац Купцу преда Регистровану бланко меницу, менично овлашћење и 
картон депонованих потписа за добро извршење посла. 
13.2. Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 
ЧЛАН 14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
14.1. 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). 
14.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
 

          За купца 
         Директор 

                        За продавца 
                         Директор 

Прим.др Срећко Босић                                 _________________ 
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8.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене 
испоруке. 
 
ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА 
 
9. 1  Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави Регистровану 
бланко меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа. Меница да буде 
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 
од вредности понуде без пдв-а, односно Уговора, којом гарантује уредно извршење 
својих уговорених обавеза. 
9.2.  Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 
уговор закључује. 
 
ЧЛАН 10. РАСКИД  УГОВОРА 
 
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке као и штету коју учини  из 
других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
10.2. 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.   
10.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока 
из члана 4.1. 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 средства обезбеђења. 
10.4. 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 11. СПОРОВИ 
 
11.1. 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 12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 
12.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и 
када Продавац Купцу преда Регистровану бланко меницу, менично овлашћење и 
картон депонованих потписа за добро извршење посла. 
12.2. Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 
ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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12.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕНИЦЕ ЗА 
СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД 
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 
 
 
Прихватамо да Наручилац реализује меницу на износ од  5% од укупне вредности понуде без 
пдв-а у случају одустајања од учињене понуде или закључења уговора. 
Прилог уз ову изјаву: 
-меница (уз менично овлашћење и картон депонованих потписа) на износ од  5% од вредности 
понуде без пдв-а 
 
 
 
 
 
     Датум                                               М.П.                                                    Понуђач 
                                                                                                           ( потпис одговорног лица) 
                                                                                                           ________________________ 

 
 


	I - Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 
	IZMENA
	Konkursna dokumentacija JNVV 05-2015 izmena 62
	Konkursna dokumentacija JNVV 05-2015 izmena 65
	Konkursna dokumentacija JNVV 05-2015 izmena 72


