
 

 

Република Србија 

ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО 

Светосавска 91, Барајево 

Број: _________________ 

Број набавке: Н9/2020 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ПАРТИЈА ________ 

 

   Уговорне стране: 

 

1. ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО, 11460 Барајево, ул.Светосавска 91, који заступа вд 

директор Др Данијела Новаковић, Матични број:07001266;ПИБ:101412579;Шифра 

делатности: 8621; текући рачун:840-438661-47 који се води код Управе за трезор 

(у даљем тексту: Наручилац добра) 

 

И 

 

2.   „_______________ “ из __________________, ул.______________________, кога заступа 

_________________________ 

      Матични број: _______________; ПИБ:_________________; текући рачун:______________ 

      (у даљем тексту: Испоручилац добра) 

 

            Предмет уговора 

                                                                                Члан 1. 

 

Предмет уговора је куповина и испорука добара , партија број _________,  на основу 

усвојене понуде испоручиоца (у којој је садржана спецификација) број _________ од 

__________.2020.године,  у поступку набавке добра-канцеларијски материјал број 

Н9/2020 за период од дванаест месеци од дана потписивања уговора,  која је заведена 

у Дому здравља Барајево под бројем ________________  дана _________.2020. 

године. 

 

                Цена 

                                                                                Члан 2. 

 

Укупна уговорена цена, у складу са понудом из члана 1. овог уговора износи 

____________________  динара   без обрачунатог ПДВ-а, односно са обрачунатим 

ПДВ-ом у износу од _____________ динара .  

 

Наручилац и Испоручилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед 

повећања обима предметне набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс 

уговора, без спровођења поступка  набавке, с тим да вредност повећаног обима не 

може прећи више од 10% вредности овог Уговора.  

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2021. години) ће бити реализоване највише 

до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

                                                                        

                                                        

  Начин плаћања 

                                                                                Члан 3. 



 

Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве у складу са чланом 115.Закона о 

јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). 

Рок плаћања је у року од _____________ ( ____ ) дана, од дана испостављања 

фактура, у складу са понудом бр.________ од _______.2020.године. 
 

                                                              

                Рокови 

                                                                                Члан 4. 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора, односно 

до финансијске реализације уговора. 

Рок испоруке према усвојеној понуди број____________  изабраног испоручиоца 

___________________  је __________  (_____) дана од дана достављања списка 

добара –захтева за испоруком. Испоруке су сукцесивне, према потребама и 

динамици Наручиоца. 

 

Наручилац ће уговорена добра наручивати према динамици и у количини у складу 

са својим потребама.  

 

Рок испоруке је битан елемент овог уговора.  
 

Испоруке су ф-цо магацин Наручиоца у Дому здравља Барајево, са 

истоваром. 

 

 

                                                                 Члан 5.  

Квантитативни и квалитативни пријем 

 

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара врши овлашћено лице 

Наручиоца.  

Евентуалне недостатке у квантитету и евентуална оштећења на паковању 

испоручених добара Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено 

обавестити Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 часа од дана пријема 

у седишту Наручиоца. Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони о свом 

трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 72 сата од дана пријема 

писменог обавештења. 

У случају скривених недостатака добара, који се нису могли одмах, односно у року 

од 24 часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести 

Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене 

недостатке. У том случају Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на 

квалитет и евентуална оштећења на паковању, отклони о свом трошку у најкраћем 

року, који не може бити дужи од 72 сата од дана пријема писменог обавештења о 

утврђеним недостацима.  

Ако Наручилац не добије испуњење уговорне обавезе у року из претходних ставова 

овог члана, има право да не плати Испоручиоцу за испоручена добра неодговарајућег 

квалитета, односно да књижним задужењем задужи Испоручиоца за вредност 

испоручених добара неодговарајућег квалитета. 

 

                                                               

                                                                 Члан 6. 

Гарантни рок 

Испоручилац  је дужан да наручиоцу испоручи добра, која су у складу са важећим 

прописима, стандардима као и нормативима за ову врсту робе. 



Испоручилац гарантује да ће испоручити све уговорене количине робе, а у случају да 

их не испоштује, сагласан је да надокнади купцу  сву претрпљену штету која услед 

тога настане. 

До момента испоруке робе, ризик њене случајне пропасти или отуђења сноси 

испоручилац. 

Уговорне  стране су сагласне да уколико испоручена роба не одговара претходно 

издатом требовању од стране наручиоца, односно спецификацији из члана 2. уговора 

испоручилац задржава обавезу замене робе. 

Наручилац је обавезан да рекламацију из става 4. овог члана достави испоручиоцу у 

року од 48 сати од извршеног пријема, а уколико испоручиоц по истој не поступи у 

наредних 7 (седам) дана, наручилац има право куповине робе код трећег лица. 

                                          

                                                                 Члан 7. 

Наручилац задржава право корекције појединачних количина добара до +/-15%, у 

случају измењених околности у пословању купца. 

 

                                                                 Члан 8. 
Отклањање недостатака 

У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета или оштећења 

канцеларијског  материјала  који су предмет овог уговора, Испоручилац мора исте 

отклонити, најкасније у року од три дана од дана сачињавања записника или 

испоручена добра заменити новим. 

 

              Раскид уговора                                       Члан 9. 

 

У случају да Испоручилац не извршава преузете обавезе на начин како је уговорено 

овим уговором, Наручилац има право једностраног раскида овог уговора, уз 

отказни рок од 30 дана, без било каквог права Испоручиоца да потражује накнаду 

штете или изгубљену добит.  

                                                                 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

                                                                                Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

 

                                                                                Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна. 

 

                                                                                Члан 12. 

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих 3 (три) задржава Наручилац. 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБРА                                                      ЗА НАРУЧИОЦА ДОБРА     

                                                                        

              ________________________                                                              ___________________________ 

                                                                                                                                  Др Данијела Новаковић                 


