
  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА  

     РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  

    ИВАЊИЦА  
 

Број:706 

24.05.2014. 

 

 

На основу  члана 63 став1.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 

број 124/2012)Специјална болница за рехабилитацију Ивањица у 

својству наручииоца за јавну набавку ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

ЗАПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
ИВАЊИЦА(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ  ) Ј Н бр.05/14 

 
                                       ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

објављен на порталу Управе за јавне набавке  дана 01.05.2014.године  

врши измену конкурсне  документације.  

 

Конкурсна документација се мења  на страни 4 под 2. стоји 

 
2. Партије:  
Набавка је обликована у девет  партија, и то: 
  

 Назив партије 

1. Свињско месо 

2. Јунеће месо 

3. Јагњеће месо 

4. Прасеће месо 

5. Смрзнуто пилеће месо 

6. Смрзнуто роштиљ месо   

7. Погачице од лиснатог теста 



а треба да стоји 
 
 
2. Партије:  
Набавка је обликована у седам  партија, и то: 
  

 Назив партије 

1. Свињско месо 

2. Јунеће месо 

3. Јагњеће месо 

4. Прасеће месо 

5. Смрзнуто пилеће месо 

6. Смрзнуто роштиљ месо   

7. Погачице од лиснатог теста 

 
и на страни 24 до 26 мења се модел уговора    у члану 1 стоји  



VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 Број:  
 Датум:_________.2014.г. 
 

 

 

  
У Г О В О Р  О  К У П О П Р О Д А Ј И 

 
Закључен дана ____________.2014. године, између: 

 
1._______________________________кога  заступа директор 
__________________ (у даљем тексту:продавац), са једне  стране и 

 
2.Специјална болница за рехабилитацију Ивањица,13.Септембар 78 
Ивањица,матични број 07219750,текући рачун број 840-177667-45 кога 
заступа директор др.Радованка Предраговић-Стеванић  (у даљем тексту: 
купац), са друге стране 
 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
          Предмет овог уговора је кафа ,алкохолна и безалкохолна пића, које 
продавац продаје купцу за потребе  пацијената и гостију, а према врстама и 
количинама датим у понуди продавца број:____________. године, која је 
саставни део овог уговора. 

Члан 2. 
 Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у 
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте,количине,динамике  и 
места испоруке. 
        Потребе наручиоца ,у смислу става 1.овог члана,су саставни део 
требовања који Наручилац упућује испоручиоцу. 
         Испорука и утовар робе се врши ФЦО магацин Купца. 
         Продавац се обавезује да ће у року ______ дана од дана пријема 
требовања извршити испоруку добара. 
         На основу конкретних поруџбина Наручиоца ,приликом сваке испоруке  
добара Продавац је дужан да обезбеди и преда  Наручиоцу отпремницу о 
испоруци робе коју потписују и Продавац и Наручилац ,укључујући и доказ о 
испуњености услова у погледу квалитета  добара у сладу са прописаним 
нормативима и стандардима за ту врсту добара.  
 

Члан 3. 
 Уговорене стране  прихватају цену која је дата у Понуди бр.______ од 



________ год. и износи укупно__________динара без ПДВ-а или 
укупно________ динара са ПДВ-ом. 
       Уговорене стране   су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити 
фиксне током извршења Уговора. 
       Појединачне цене из понуде  су дате без ПДВ-а      
 
 

Члан 4. 
        Продавац гарантује  Наручиоцу трајност и квалитет испоручених 
добара за период прописан важећим нормативима и важећим домаћим 
међународним стандардима предвиђеним за свако предметно добро 
појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује одговарајући 
доказ о његовој здравствениј исправности. 
       Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности 
производа који су предмет Уговора код овлашћених институција  а о 
резултатима провере обавештава Продавца. 
       Квантитативну и квалитативну контролу и пријем добара приликом 
сваке испоруке представник наручиоца ће вршити уз присуство 
представника Продавца,на месту испоруке добара. 
       Отпремница потписана од стране представника   Наручиоца,заједно са 
рачуном,представља основ за плаћање испоручених добара. 
       У случају да су утвђени  недостаци  у квалитету  или квантитету  
добара, Наручилац  и  Продавац записнички ће констатовати евентуалне 
недостатке ,добра се неће преузети од стране Наручиоца  а продавац је 
обавезан да иста достави у року не дужим од два дана . 
     У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код 
испоручиних добара који су последица лошег квалитета ,Продавац је дужан 
да испоручена добра замени новим у року из предходног става а који тече 
од момента Наручиоца. 
 

Члан 5. 
          Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним 
ценама наведеним у својој понуди број:______________. године. Свака 
промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се 
обавезује да купца благовремено обавести купца о промени цена са 
образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се 
закључити анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке 
робе.  
          Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се 
продавац понаша супротно одредбама овог  члана уговора. 
 

Члан 6. 
          Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне 
се могу мењати у зависности од броја пацијената и гостију који ће бити на 
исхрани у  Болници током важења уговора. 
 



Члан 7. 
          Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да 
достави купцу и декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој 
исправности робе које продаје као и видно обележене рокове трајања на 
њој. Испоручена роба мора бити првог квалитета.У случају да продавац  не 
испуњава напред наведене услове, купац може једнострано раскинути 
уговор. 

 
Члан 8. 

          Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта 
купца, у улици13.Септембар бр78 , у Ивањици. 

 
 
 

Члан 9. 
 

          Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца 
у целом периоду важења овог уговора. 

Члан 10. 
          Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 2 
дана пре испоруке, о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не 
буде задовољан квалитетом или уочи неисправност испоручене робе има 
право да тражи од продавца да исту замени. 

Члан 11. 
          Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од   _______   дана 
од дана испоруке. 
 

Члан 12. 
 

Важност понуде  понуђача износи 120 дана од дана отварања понуда 
у ком року понуђач не може мењати своје цене дате у понуди 
број:____________________. године. 
 

Члан 13. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
лица уговорних страна и важи за 2014. годину. 
 

Члан 14. 
           Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од 
стране овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 
          Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, 
уговорне стране ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између 
продавца и купца не буду решени споразумно, уговара се надлежност 
Трговинског суда у Чачку. 



 
Члан 16. 

          На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
          Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 
(два) примерак задржавају обе уговорне стране. 
 
 
 

Члан 18. 
          Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
             ПРОДАВАЦ                                                                   КУПАЦ 
                                                                                                   директор 
                                                                 др.Радованка Предраговић-Стеванић   
          _____________                                                       _____________ 
 

 

 
 

а треба да стоји 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 Број:  
 Датум:_________.2014.г. 
 

 

 

  
У Г О В О Р  О  К У П О П Р О Д А Ј И 

 
Закључен дана ____________.2014. године, између: 

 
1._______________________________кога  заступа директор 
__________________ (у даљем тексту:продавац), са једне  стране и 

 
2.Специјална болница за рехабилитацију Ивањица,13.Септембар 78 
Ивањица,матични број 07219750,текући рачун број 840-177667-45 кога 
заступа директор др.Радованка Предраговић-Стеванић  (у даљем тексту: 
купац), са друге стране 
 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
          Предмет овог уговора је___________________________, које 
продавац продаје купцу за потребе  пацијената и гостију, а према врстама и 
количинама датим у понуди продавца број:____________. године, која је 
саставни део овог уговора. 

Члан 2. 
 Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у 
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте,количине,динамике  и 
места испоруке. 
        Потребе наручиоца ,у смислу става 1.овог члана,су саставни део 
требовања који Наручилац упућује испоручиоцу. 
         Испорука и утовар робе се врши ФЦО магацин Купца. 
         Продавац се обавезује да ће у року ______ дана од дана пријема 
требовања извршити испоруку добара. 
         На основу конкретних поруџбина Наручиоца ,приликом сваке испоруке  
добара Продавац је дужан да обезбеди и преда  Наручиоцу отпремницу о 
испоруци робе коју потписују и Продавац и Наручилац ,укључујући и доказ о 
испуњености услова у погледу квалитета  добара у сладу са прописаним 
нормативима и стандардима за ту врсту добара.  
 

Члан 3. 
 Уговорене стране  прихватају цену која је дата у Понуди бр.______ од 



________ год. и износи укупно__________________   динара без ПДВ-а или 
укупно__________________   динара са ПДВ-ом. 
       Уговорене стране   су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити 
фиксне током извршења Уговора. 
       Појединачне цене из понуде  су дате без ПДВ-а      
 
 

Члан 4. 
        Продавац гарантује  Наручиоцу трајност и квалитет испоручених 
добара за период прописан важећим нормативима и важећим домаћим 
међународним стандардима предвиђеним за свако предметно добро 
појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује одговарајући 
доказ о његовој здравствениј исправности. 
       Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности 
производа који су предмет Уговора код овлашћених институција  а о 
резултатима провере обавештава Продавца. 
       Квантитативну и квалитативну контролу и пријем добара приликом 
сваке испоруке представник наручиоца ће вршити уз присуство 
представника Продавца,на месту испоруке добара. 
       Отпремница потписана од стране представника   Наручиоца,заједно са 
рачуном,представља основ за плаћање испоручених добара. 
       У случају да су утвђени  недостаци  у квалитету  или квантитету  
добара, Наручилац  и  Продавац записнички ће констатовати евентуалне 
недостатке ,добра се неће преузети од стране Наручиоца  а продавац је 
обавезан да иста достави у року не дужим од два дана . 
     У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код 
испоручиних добара који су последица лошег квалитета ,Продавац је дужан 
да испоручена добра замени новим у року из предходног става а који тече 
од момента Наручиоца. 
 

Члан 5. 
          Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним 
ценама наведеним у својој понуди број:______________. године. Свака 
промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се 
обавезује да купца благовремено обавести купца о промени цена са 
образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се 
закључити анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке 
робе.  
          Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се 
продавац понаша супротно одредбама овог  члана уговора. 
 

Члан 6. 
          Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне 
се могу мењати у зависности од броја пацијената и гостију који ће бити на 
исхрани у  Болници током важења уговора. 
 



Члан 7. 
          Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да 
достави купцу и декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој 
исправности робе које продаје као и видно обележене рокове трајања на 
њој. Испоручена роба мора бити првог квалитета.У случају да продавац  не 
испуњава напред наведене услове, купац може једнострано раскинути 
уговор. 

 
Члан 8. 

          Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта 
купца, у улици13.Септембар бр78 , у Ивањици. 

 
 
 

Члан 9. 
 

          Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца 
у целом периоду важења овог уговора. 

Члан 10. 
          Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 2 
дана пре испоруке, о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не 
буде задовољан квалитетом или уочи неисправност испоручене робе има 
право да тражи од продавца да исту замени. 

Члан 11. 
          Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од   _______   дана 
од дана испоруке. 
 

Члан 12. 
 

Важност понуде  понуђача износи 120 дана од дана отварања понуда 
у ком року понуђач не може мењати своје цене дате у понуди 
број:____________________. године. 
 

Члан 13. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
лица уговорних страна и важи за 2014. годину. 
 

Члан 14. 
           Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од 
стране овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 
          Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, 
уговорне стране ће покушати споразумно да реше. Уколико спорови између 
продавца и купца не буду решени споразумно, уговара се надлежност 
Трговинског суда у Чачку. 



 
Члан 16. 

          На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 17. 
          Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 
(два) примерак задржавају обе уговорне стране. 
 
 
 

Члан 18. 
          Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
             ПРОДАВАЦ                                                                   КУПАЦ 
                                                                                                   директор 
                                                                  др.Радованка Предраговић-Стеванић   
          _____________                                                       _____________ 
 

 

Понуђач у члану 1 модела уговора уписује  назив партије за коју 

конкурише .Ако конкурише за више партија потребно је 

приложити за сваку партију модел уговора у коме ће исказати 

појединачне вредности са и без ПДВ-а за сваку партију за коју 

конкурише као и услове плаћања рокове испоруке ,рок важења 

понуде ... 
 

Овако измењена конкурсна документација је једино валидна и понуђач 

је дужан, да своју понуду  сачини и достави у складу са истом јер у 

противном понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     За комисију за јавну набавку  бр.05/14 

                                                           Милијанка Орестијевић дипл ецц. 

 
 

 


