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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр. 124/2012) Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације 

 

Предмет измене: Мења се члан 1. Модела Уговора о јавној набавци бр.јн. 29/2013 (Прилог 9),  на тај начин што се врши промена трајања уговора: 

„Уговор се закључује за период од шест месеци од дана потписивања, осим ако не наступи раскидни услов-да РФЗО за Институт спроведе јавну набавку 

ових добара. Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за наканаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи 

испоруку.“ 

Модел уговора сада гласи: 
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Прилог број 9 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке бр.29/2013, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________    

(у даљем тексту продавац) 

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, кога заступа 

в.д. директора Проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац) 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја – добра - лекова  по јавној набавци  бр. 29/2013, за 

партије:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Уговор се закључује за период од шест месеци од дана потписивања, осим ако не наступи раскидни услов-да РФЗО за Институт спроведе јавну набавку 

ових добара. Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за наканаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи 

испоруку. 

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде број __________________________________ по јавном позиву која је саставни део уговора.          

      

            

               Вредност набавке ____________________________________ дин без ПДВ-а,_____________________________________________ дин са ПДВ-ом. 

 

Наручилац дозвољава промену цене из објективних разлога: 

1. За регистроване лекове цена ће се мењати у складу са процентуалним повећањем или смањењем цена на основу Одлуке Владе РС о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој медицини, због чега се мења ценовник РФЗО-а, а на основу  Правилника (РФЗО-а) о листи лекова који се прописују и 

издају на терет средства обавезног здр.осигурања; 

2. За нерегистроване лекове цена ће се мењати у складу са повећањем или смањењем средњег курса евра само уколико промена буде већа од 5%.  

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом средстава из 

буџета. 

4. РОК ИСПОРУКЕ  

4.1. Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца. 

4.2. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

4.3. За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 2., али не више од 5%. 
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5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

5.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца и достављеним   

   узорцима производа, уколико су достављени; 

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди. 

5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после 

испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

5.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет 

продавца. 

5.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца. 

5.5. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48 

(четрдесетосам) часова. 

5.6. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) 

дана. 

5.7. Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе одговарајућег 

квалитета од другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац. 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора без одлагања преда купцу једну (1) бланко меницу без протеста  на износ од 

10% вредности уговора (без урачунавања евентуалних попуста и бонификација) као обезбеђење за уредно извршење својих обавеза по овом 

уговору.             

7. ВИША СИЛА 

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и 

датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 

случајеви, који су законом утврђени као виша сила. 

8. СПОРОВИ 

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну 

надлежност Привредног суда у Београду. 

9. РАСКИДНИ УСЛОВ 

9.1          Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи раскидни услов: уколико РФЗО Србије у име Института 

спроведе  

               поступак јавне набавке предметних лекова. 

10. РАСКИД УГОВОРА 

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје 

уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

10.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана од дана достављања писменог отказа. 

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику. 

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

11.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 
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13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

13.1. Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку страну. 

 

                                                                     УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

Купац:                     Продавац: 

Институт за здравствену заштиту                                                               ____________________________ 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                                  ____________________________ 

 _______________________________                                                              Подизвођач/ Учесник у заједничкој  

 В.д. директора проф. др Радован Богдановић                                           понуди 

                                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                            ___________________________             

                         (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

 

 

 

 

 

 


