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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА    
НАБАВКУ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 

(Јавна набавка мале вредности IV- 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 23.04.2014. године, до 09:00 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 23.04.2014. године, у  09:30 часова 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 75 СТРАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АПРИЛ 2014. 
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Назив наручиоца: Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 
 

 Стара Пазова 
 

   
 

Адреса наручиоца: 

Владимира Хурбана бр. 2 
 

22300 Стара Пазова 
 

Република Србија 
 

   
 

Интернет страница наручиоца: www. dzspazova.rs 
 

   
 

Врста поспупка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 

    
 

Врста предмета: добра   
 

   
 

Врста уговора 

    
 

 уговор о јавној набавци оквирни споразум 
 

    
 

Резервисана јавна набавка да (не) 
 

   
 

Електронска лицитација да (не) 
 

  
 

Лице за контакт: Владислав Богићевић 
 

 jn.dzspazova@gmail.com 
 

  
 

  
 

 
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

  
 

 

 
                                                                                   
Набавка добра - деловa и деривата за моторна 
возила за потребе Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова 

 

Опис предмета јавне набавке: 
   

 

 

 

 

 

 

    
 

Назив и ознака из општег шифра – 34300000 (делови и прибор за возила и 
моторе); - 34322000 (кочнице и делови кочница) 

 

 

речника набавке:  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА   
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која се односи 
на понуду мора бити на српском језику. 
 
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САСТАВЉЕНА   
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом 
конкурсном документацијом.Понуђач може да конкурише за једну или више партија. 
 Понуда за сваку партију мора да буде у посебној коверти и да садржи следеће 
елементе: 
  
1.Образац понуде  

2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (образац је 
саставни део конкурсне документације). 
 

3. Образац изјаве о  ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац је саставни део 
конкурсне документације). 
  

4. Референтну листу са наведеним установама које је Понуђач снабдевао добрима које су предмет 
набавке у 2013. години и вредностима уговора. 

5.Оверен модел оквирног споразума 

6.Оверен модел уговора  

 

Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко 
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица. 
 
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у затвореној коверти, 
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, са назнаком: 
 
 “ПОНУДА ЗА  
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ДЕЛОВИ и ДЕРИВАТИ  ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА– набавка IV-6 – ПАРТИЈА 
БР.__________НЕ ОТВАРАТИ” на адресу:  
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, факс 
и телефон понуђача. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до  
23.04.2014. године до 09,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 
 
Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 23.04.2014. године у 09,30 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном 
отварању понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања.  
ПАРТИЈЕ  
Предметна јавна набавка је обликована у 9 целина (партија). 
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА   
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ   
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може изменити 
или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на исти начин на који је 
поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде, неопходно је да Понуђач нагласи које 
елементе понуде мења односно допуњава. На коверти у којој Понуђач подноси измену или допуну 
понуде, Понуђач мора назначити „измена понуде“ или „допуна понуде“. 
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Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако што ће Наручиоцу 
доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и 
овлашћење за преузимање понуде, оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
                             
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде,  примењиваће се 
принцип – најнижа понуђена цена. 

    Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу 
чија  je референтна листа за 2013. годину веће вредности. 

 
  
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај). 
 
Захтев за заштиту права могу поднети лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, поступањем у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама којима се уређује поступак заштите права (чл. 148 - 159. 
Закона о јавним набавкама). 
 
 
Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у целости 
попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације.  

Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити  одбачене. 

Понуђач може у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са 
припремом понуде  на e mail: jn.dzspazova@gmail.com , са назнаком ,,Јавна набавка добра – набавка 
делова за моторна возила``. 

 Понуђач је дужан да достави Изјаву у којој наводи да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу или ће јавну набавку извршити самостално. Уколико се извршење јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу, исти мора да испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом о 
чему се достављају тражени докази. 

Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о јавној 
набавци. 

Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који 

доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама. 

 
 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац ће закључити оквирни споразум, у складу са моделом оквирног споразума, на основу којих ће 
закључивати појединачне уговоре, према моделу који је саставни део конкурсне документације. 
Рок за закључење оквирног споразума је седам дана од дана испуњења законских услова. 
 
 
НАПОМЕНА 
 
Понуђач је у обавези да сукцесивно, на захтев наручиоца испоручује добра која су предмет јавне набавке 
и то најдуже у року који је наведен у обрасцу понуде.  

Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО објеката Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 
Стара Пазова,  који се налази у улици Владимира Хурбана бр.2, Стара Пазова. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

1. Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  

  

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организаоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  

 

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда.  

 

4. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.  

 

 

Законски услови се доказују  - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (ова 
изјава је саставни део конкурсне документација).  
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну набавку IV - 

6,  поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и услове 

из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама: 

1) Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

 

 

 

Датум:                        М.П. 

 

_______________________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ 

 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

МАРКА И ТИП ВОЗИЛА 
ГОДИШТЕ 
ВОЗИЛА 

БРОЈ ВОЗИЛА 

1. PEŽO BOXER 2.2 HDI 2007. – 2009. 5 

2. CITROEN JUMPER 2.2 HDI 2004.; 2009. 2 

3. VOLKSWAGEN TDI 2013. 1 

4. YUGO KORAL 2006. 2 

5. ZASTAVA 101 2007. 4 

6. ŠKODA FABIA 2005. 1 

7. FIAT PUNTO 2010.; 2013. 9 

8. FIAT PANDA 2013. 1 

9. LADA NIVA 2000. 1 

10. YUGO FLORIDA 1.3 2007. 1 

11. MERCEDES SPRINTER 2004. 1 

12. FIAT DUCATO 2.8 1999. 1 
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                                 Партија бр.1  Пнеуматици  

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧНА 

МЕРА 

КОЛИЧИНА 

(ЛЕТЊЕ 

ГУМЕ) 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА 

КОЛИЧИНА 

(ЗИМСКЕ 

ГУМЕ) 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА 

1 2 3 4  5  

1. PEŽO BOXER 2.2 HDI - 215/70 R15C Ком 10  20  

2. MERCEDES SPRINTER – 225/70 R15C Ком 4  2  

3. FIAT DUCATO – 195/70 R15C Ком 2  2  

4. CITROEN JUMPER 2.2 HDI – 205/70 R15C Ком 4  2  

      

         УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

         УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

         РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

         РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

          

          М.П.                                     Потпис понуђача  

             _____________________________
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          Партија бр.2  Метлице брисача (комби возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧНА 

МЕРА 
КОЛИЧИНА 

ПОЈЕДИНАЧНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ- 

1 2 3 5 4 

1. PEŽO BOXER 2.2 HDI  Комплет 5  

2. MERCEDES SPRINTER  Комплет 1  

3. FIAT DUCATO  Комплет 1  

4. CITROEN JUMPER 2.2  Комплет 1  

5. CITROEN JUMPER 2.2 Комплет 1  

6. VOLKSWAGEN TDI Комплет 1  

 

                    УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

         УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

         РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

         РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

 

            М.П.                                     Потпис понуђача  

                  ____________________________ 
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              Партија бр.3  Метлице брисача (путничка возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧНА 

МЕРА 
КОЛИЧИНА 

ПОЈЕДИНАЧНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ- 

1 2 3 5 4 

1. YUGO KORAL Комплет 2  

2. ZASTAVA 101 Комплет 4  

3. ŠKODA FABIA Комплет 1  

4. FIAT PUNTO Комплет 9  

5. FIAT PANDA Комплет 1  

6. LADA NIVA Комплет 1  

7. YUGO FLORIDA Комплет 1  

 

         УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

          УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

          РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

          РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

          М.П.                                     Потпис понуђача  

             _____________________________ 
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                  Партија бр.4  Филтери (комби возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧ

НА МЕРА 

КОЛИЧИНА

(филтера 

за ваздух) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА

(филтера 

за уље) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА

(филтера 

горива) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА 

(филтера за 

климу) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

1 2 3 4  5      

1. PEŽO BOXER 2.2 HDI  Ком 15  15  15  5  

2. MERCEDES SPRINTER  Ком 3  3  3  1  

3. FIAT DUCATO  Ком 3  3  3  -  

4. CITROEN JUMPER 2.2  Ком 3  3  3  1  

5. CITROEN JUMPER 2.2 Ком 3  3  3  1  

                                    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

  РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

  РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

                                                                                               

М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________  
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        Партија бр.5  Филтери (путничка возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧ

НА МЕРА 

КОЛИЧИНА

(филтера 

за ваздух) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА

(филтера 

за уље) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА

(филтера 

горива) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

КОЛИЧИНА 

(филтера за 

климу) 

ПОЈЕДИНАЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

1 2 3 4  5      

1. YUGO KORAL Ком 2  2  2  -  

2. ZASTAVA 101 Ком 4  4  4  -  

3. ŠKODA FABIA Ком 1  1  1  1  

4. FIAT PUNTO Ком 8  8  8  -  

5. LADA NIVA Ком 1  1  1  -  

6. YUGO FLORIDA Ком 1  1  1  -  

                            

               УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

   УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

   РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

   РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

           М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________ 
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Партија бр.6 Течност за стакла и антифриз 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧНА 

МЕРА 
КОЛИЧИНА 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

1 2 3 4  

1. Антифриз Г12  литар (1/1) 50  

2. Антифриз Корсантин 100 литар (1/1) 40  

3. Течност за стакла (сјај) литар (2/1) 100  

 

        УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

         УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

         РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

         РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

         

    

                                                                        

М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________ 
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            Партија бр.7 Уље за моторна возила 

Ред.    

бр. 
ОПИС  

ЈЕДИНИЧНА 

МЕРА 
КОЛИЧИНА 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

1 2 3 4  

1. TOTAL QARTAZ 9000  литар (5/1) 200  

2. XPX SINTETIK 10-40 лЛитар (1/1) 40  

3. XPX SINTETIK 20-50 литар (1/1) 20  

4. SELENIA 20K литар (1/1) 30  

5. MOBIL SUPER 3000 литар (1/1) 30  

6. SHELL SINTETIK 5-40 литар (1/1) 5  

 

        УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

         УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

         РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

         РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа)    

                                                                                                          

М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________ 
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       Партија бр.8  Кочиони систем (комби возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС 

ПРЕДЊЕ 

ПЛОЧИЦЕ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

ЗАДЊЕ 

ПЛОЧИЦЕ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

ПАКНОВИ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

1 2 3 5     

1. PEŽO BOXER 2.2 HDI  8 комплета  8 комплет  8 комплет  

2. MERCEDES SPRINTER  2 комплета  -  2 комплет  

3. FIAT DUCATO  1 комплет  -  1 компле  

4. CITROEN JUMPER 2.2  2 комплета  -  2 комплет  

5. CITROEN JUMPER 2.2 2 комплета  2 комплета  2комплета  

                                                                        

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

  РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

  РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

 

                                                                                                                           

М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________ 
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       Партија бр.9  Кочиони систем (путничка возила) 

Ред.    

бр. 
ОПИС 

ПРЕДЊЕ 

ПЛОЧИЦЕ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

ЗАДЊЕ 

ПЛОЧИЦЕ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

ПАКНОВИ 

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

А 

1 2 3 5     

1. YUGO KORAL 6 комлета  -  6 комлета  

2. ZASTAVA 101       

3. ŠKODA FABIA 1 комплет  -  1 комплет  

4. FIAT PUNTO 8 комплета  -  8 комплета  

5. LADA NIVA 1 комплет  -  1 комплет  

6. YUGO FLORIDA 1 комплет    1комплет  

    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а______________________ 

  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом______________________ 

  РОК ПЛАЋАЊА_______________________ (не краћи од 60 дана) 

  РОК ИСПОРУКЕ______________________ (максимално 24 часа) 

     

               
М.П.                                     Потпис понуђача                                                            

_____________________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пун назив понуђача:  

 Адреса:   

 Матични број:  

 Регистарски број:  

ПИБ:   

Особа за контакт:  

 Телефон:  

Телефакс:  

 Овлашћено лице за 
потписивање уговора: 

 

Електронска адреса:  

 

 

Mесто и датум                                                                                            Понуђач 

 

     М.П 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :  

ТЕЛЕФОН :  

ТЕЛЕФАКС :  

ПИБ :  

БРОЈ РАЧУНА :  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА             

ЗАСТУПАЊЕ: 
 

  

 

Место и датум:                       MП                                                Понуђач: 

 

 

Место и датум:                       MП                                                Подизвођач: 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
124/12), понуђач ______________________________________ (назив понуђача)  
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 

 

 
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности набавка делова 
за моторна возила за потребе  Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 
број IV – 6.   
 
 
 
 
 
 

Место и датум: Понуђач:    Печат и потпис 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трошка 

 
Износ без ПДВ-а 

  
Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   
 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде тј. да попуни наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 1 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – пнеуматици 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку пнеуматика за моторна возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка пнеуматика за моторна возила за потребе Наручиоца, 
партија број 1- Пнеуматици, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 
______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци пнеуматика које су предмет овог споразума  у 
сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку пнеуматика за моторна возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена пнеуматика износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 1 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – пнеуматици 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку пнеуматика за моторна возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка пнеуматика за моторна возила за потребе Наручиоца, 
партија број 1- Пнеуматици, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 
______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ од______ и овог 
уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за  пнеуматике према спецификацији која је саставни део овог 
уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку пнеуматика за моторна возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена пнеуматика износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 2 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – метлице брисача(комби возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку метлица брисача за комби возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка метлица брисача за комби возила за потребе 
Наручиоца, партија број 2- метлице брисача (комби возила) у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци метлица брисача за комби возила које су предмет 
овог споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку метлица брисача за комби возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена метлица брисача износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 2 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – метлице брисача(комби возила)  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку метлица брисача за комби возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка метлица брисача за комби возила за потребе Наручиоца, 
партија број 2- метлице брисача (комби возила), у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ 
од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за метлица брисача за комби возила према спецификацији која је 
саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку метлица брисача за комби возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена метлица брисача  износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 3 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – метлице брисача(путничка возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку метлица брисача за путничка 
возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка метлица брисача за путничка возила за потребе 
Наручиоца, партија број 3- метлице брисача (путничка возила) у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци метлица брисача за путничка возила које су 
предмет овог споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку метлица брисача за путничка возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена метлица брисача износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 3 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – метлице брисача(путичка возила)  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку метлица брисача за путничка 
возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка метлица брисача за путничка возила  за потребе 
Наручиоца, партија број 3- метлице брисача (путничка возила), у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума 
број_____ од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за метлице брисача за путничка возила према спецификацији која 
је саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку метлица брисача за путничка возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена метлица брисача  износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 4 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – филтери(комби возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку филтера за комби возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка филтера за комби возила за потребе Наручиоца, 
партија број 4- филтери (комби возила) у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 



40 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци филтера за комби возила које су предмет овог 
споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку филтера за комби возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена филтера износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 4 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – филтери(комби возила) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку филтера за комби возила  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка филтера за комби возила за потребе Наручиоца, партија 
број 4- филтера (комби возила), у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 
______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ од______ и овог 
уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за филтере за комби возила према спецификацији која је саставни 
део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку филтера за комби возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена филтера износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 5 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – филтери(путничка возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку филтера за путничка возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка филтера за путничка возила за потребе Наручиоца, 
партија број 5- филтери (путничка возила) у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци филтера за путничка возила које су предмет овог 
споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку филтера за путничка возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена филтера износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 5 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – филтери(путничка возила) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку филтера за путничка возила  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка филтера за путничка возила за потребе Наручиоца, 
партија број 5- филтери (путничка возила), у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ 
од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за филтере за путничка возила према спецификацији која је 
саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку филтера за путничка возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена филтера износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 6 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – течност за стакла и антифриз 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку течности за стакла и антифриз,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка течности за стакла и антифриз за потребе Наручиоца, 
партија број 6- течност за стакла и антифриз у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци течности за стакла и антифриз које су предмет 
овог споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку течности за стакла и антифриз по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена течности за стакла и антифриза износи______________динара без 
ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 6 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – течност за стакла и антифриз 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку течности за стакла и антифриз  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка течности за стакла и антифриз за потребе Наручиоца, 
партија број 6- течност за стакла и антифриз, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ 
од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за течност за стакла и антифриз према спецификацији која је 
саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку течности за стакла и антифриз по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена течности за стакла и антифриза износи______________динара без 
ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 7 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – уље за моторна возила 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку уља за моторна возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка уља за моторна возила за потребе Наручиоца, 
партија број 7- уље за моторна возила, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 



59 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци уља за моторна возила које су предмет овог 
споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку уља за моторна возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена уља износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 7 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – уља за моторна возила 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку уља за моторна возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка уља за моторна возила за потребе Наручиоца, партија 
број 7- уље за моторна возила, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца број________од 
______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума број_____ од______ и овог 
уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за уље за моторна возила према спецификацији која је саставни 
део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку уља за моторна возила по појединачним ценама из 
понуде.  

             Укупна уговорена цена уља износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 8 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – кочиони системи (комби возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку кочионих система за комби возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка кочионих система за комби возила за потребе 
Наручиоца, партија број 8- кочиони системи (комби возила), у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци кочионих система за комби возила које су 
предмет овог споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилацу целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку кочионих система за комби возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена кочионих система износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 



67 

 

 

 

М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 8 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – кочиони системи (комби возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку кочионих система за комби возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка кочионих система за комби возила за потребе 
Наручиоца, партија број 8- кочиони системи (комби возила), у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума 
број_____ од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за кочионе системе за комби возила према спецификацији која је 
саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку кочионих система за комби возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена кочионих система износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Парија бр. 9 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – кочиони системи (путничка возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку кочионих система за путничка 
возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог споразума је набавка кочионих система за путничка возила за потребе 
Наручиоца, партија број 9- кочиони системи (путничка возила), у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама овог споразума. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 



71 

 

 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за период од осам 
месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Наручилац ће закључити уговор о набавци кочионих система за путничка возила које су 
предмет овог споразума  у сваком случају појединачне набавке, у складу са својим потребама. 

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку кочионих система за путничка возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена кочионих система износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет споразуима а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. 

 Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за следећи 
први радни дан. 

 Наручилац ће добра наручивати према динамици и у количини у складу са својим потребама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида споразума и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај споразума без остављања накнадног рока Наручилац  
има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у 
складу са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Споразум производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења споразума сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 
страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне споразума морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај споразума је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим споразума, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

 

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

Парија бр. 9 

  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога заступа 
директор др Рада Инђић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ 
__________ кога заступа ___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – кочиони системи (путничка возила) 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку кочионих система за путничка 
возила,  

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана 
___.___.2014. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2014. године, која чини 
саставни део овог уговора; 

− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2014. године, којим се прихвата понуда 
Испоручиоца "____________________________________________". 

− Да је између Наручиоца и Испоручиоца потписан Оквирни споразум број____од_________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка кочионих система за путничка возила за потребе 
Наручиоца, партија број 9- кочиони системи (путничка возила), у свему према  прихваћеној понуди 
Испоручиоца број________од ______2014. године, као и осталим одредбама Оквирног споразума 
број_____ од______ и овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2014. године саставни је део овог уговора (у 
даљем тексту: понуда). 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује за кочионе системе за путничка возила према спецификацији која је 
саставни део овог уговора .  

Испоручилац у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају да добра не 
одговарају квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 
Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку кочионих система за путничкаи возила по појединачним 
ценама из понуде.  

             Укупна уговорена цена кочионих система износи______________динара без ПДВ-а, 

 односно _____________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

 Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац. 

         Рок плаћања је _____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре 
у седишту Наручиоца 

    Навести рок из понуде 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5 

 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује  добра која су предмет уговора, а 
најкасније у року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у 
седмици, испорука добара се помера за следећи први радни дан. 

. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 6. 

У случају кашњења у испоруци, Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без 
остављања накнадног рока, уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно 
пословање. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац  има и 
у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу 
са чланом 3. овог уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна 
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) 
примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума 
бр. _____од_______ Закона о облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране 
ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској 
Митровици. 

 

Саставни део овог уговора је : 

-  Понуда број________од _________ 

- Оквирни споразум број _______од ______ 

- Спецификација потреба  

 

Дом здравља                                                                                                 Испоручилац 

,,Др Јован Јовановић Змај''                                         

Стара Пазова 

 

_______________________                                                                     _________________________ 

Др Рада Инђић 

 


