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МОДЕЛ УГОВОРА  

 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора  

и исти достави у понуди 
 
 
ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд-Звездара, које заступа директор Марко 
Попадић  (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
_________________________________________________________________________________________ 
 (Назив понуђача)                                                 
 __________________________________________________________________________________ 
 (Адреса понуђача)                                      
__________________________________________________________________________________ 
 (Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: Извршилац услуге)   
 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 
цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.)     
 
 
                               
Подаци о Наручилац: Подаци о Извршиоцу услуге: 

ПИБ:100003603 ПИБ: ____________________________________(попунити) 

Матични број: 07045000 Матични број:_____________________________(попунити) 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна:_______________________________(попунити) 

 
закључују: 

 

УГОВОР 
о јавној набавци услуга 

 
 
Број набавке : ЈНМВ 26/2019  
Предмет набавке: Претходни, периодични и циљани здравствени прегледи радника који раде 
на радним местима са повећаним ризиком, службеника обезбеђења, као и циљани 
здравствени прегледи свих запослених (на основу захтева за ЈН број 11/133 од 21.02.2019. 
године) 
Број и датум одлуке о додели уговора:_____________(не попуњавати) 
 
 

( Напомена: попунити страну ) 
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Члан 1. 
Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци услуге претходних, периодичних и циљаних 
здравствених прегледа радника који раде на радним местима са повећаним ризиком, службеника 
обезбеђења, као и циљаних здравствених прегледа свих запослених, премa понуди Извршиоца 
услуге број _________________ од ____________2019.  године  и пратећем обрасцу структуре цене, 
који чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 
Вредност уговора  

Наручилац ће предметну услугу користити у складу са потребама, према јединичним 
ценама наведеним у обрасцу структуре цене, до максималног износа од 2.000.000,00 динара 
без ПДВ. 

Сагласно члану 25. став 2. тачка 7) Закона о порезу на додатну вредност, ПДВ се не плаћа 
на промет услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу 
здравствену заштиту. 

Наручилац може дозволити промену јединичне цене из Обрасца структуре цене у случају да 
у току трајања уговора дође до промене позитивних законских прописа који регулишу предметну 
област.  
          У случају из става 2 овог члана, захтев за промену цена подноси се у писаном облику од 
стране Извршиоца услуге и  новонастале околности констатоваће се анексом уговора.   

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 
уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 
да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора и у том 
случају  Извршилац услуге и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање 
уговорене вредности. 

У случају повећања вредности уговора Наручилац има обавезу да поступи у складу са 
чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 3.  
Начин и  рок извршења услуге   

Предметне услуге ће се вршити свакодневно, у редовном радном времену Наручиоца 
(радним данима, пре подне). 

Тачан број запослених лица којима ће бити пружена услуга која је предмет набавке, 
утврдиће се у складу са потребама Наручиоца, током реализације Уговора. 

Преглед се обавља након слања упута, тј. по упућивању запослених лица. 
Извештај о извршеном прегледу са свим дијагностичким анализама и са препоруком за 

евентуално даље испитивање и лечење се доставља, односно преузима у договору са Наручиоцем. 

 

 

 

( Напомена: попунити страну ) 
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Члан 4.  
Место извршења услуге 

Место извршења услуге је на адреси/адресама _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,  

(уписти адресу/адресе објекта у коме ће се вршити предметна услуга) 

која/које се налази/налазе у тарифној ЗОНИ 1 интегрисаног тарифног система градског 
саобраћајног превоза града Београда. 
 

Члан 5.  
Начин  плаћања 

Плаћање се врши по сваком заказаном термину на основу стварно извршених и појединачно 
исказаних услуга, а у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 

Извршилац услуге се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код 
Наручиоца, уз коју ће доставити пратећу документацију. 

 
 

Члан 6. 
Контрола квалитета  

Извршилац услуге се обавезује да уговорену услугу врши стручно, квалитетно и у складу са 
важећим прописима који регулишу предметну област. 

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом Уговора, Извршилац услуге 
одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац задржава 
право да раскине предметни уговор.  
 
 

Члан 7. 

Важење, измене и раскид  уговора  

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до реализације 
уговорене вредности из члана 2. став 1. уговора, а најдуже до 31.12.2020. године.  

Измене и допуне  уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну 
обострану сагласност уговорних страна. 
 Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора. 
             Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и 
констатују да су за време његовог трајања наступиле такве промењене околности због којих је 
неоправдано да и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину уговор. 

 

( Напомена: попунити страну ) 
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Члан 8. 

Завршне одредбе 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима 
и други позитивни законски прописи који регулишу предметну област. 
 У случају спора  надлежан је  Привредни суд у Београду.  

 

 
Члан 9. 

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом 
облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у 
Београду. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 
Извршилац, а 4 (четири) Наручилац. 
 
 
 
 

У Г О ВО Р Н Е   С Т Р А Н Е 
 
 

 
За Наручиоца:             За Извршиоца услуге: 

    
М.П. 

  

ДИРЕКТОР             
     Марко Попадић, маст. политик. 

  
ДИРЕКТОР 

 
 
 
 

 
(Напомена: Потписти и оверити печатом)  

 


