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П Р И Л О Г   4 
 

 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
                                                                                                                                                                                                             

У Г О В О Р 
 

о набавци компјутерске опреме – лап топ рачунара за потребе Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије  

 
 
 

 Закључен дана ________________2012. године, у Београду, између следећих уговорних страна: 
 

1. Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, ул. Добрачина бр. 3/II, 
коју заступа директор Драган Шашић, мат. бр. 1767 57 29, ПИБ 104790945, као Наручиоца посла, с 
једне стране, 

и 
2. __________________________________________________, из __________________, Улица  
____________________________________________ бр. ______, које заступа  овлашћено лице 
_____________________________________________________, матични број _______________, ПИБ 
______________, као Извршиоца посла, с друге стране.  

 
 
 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 

1.1. да је Наручилац посла на основу одредаба Правилника о поступку јавне набавке мале вредности спровео 
редовни поступака  јавне набавке МВО 2/12 компјутерске опреме – лап топ рачунара.  
1.2.  Да је Извршилац посла дана _________________2012. године доставио понуду компјутерске опреме – лап 
топ рачунара број ___________  која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора. 
1.3. Да понуда Извршиоца посла у потпуности одговара техничким спецификацијама које су  достављене уз 
позив за давање понуде дел. број _______________, од _______________2012. године. 
1.4. Да је Наручилац на основу понуде Понуђача ___________________________________, изабрао   
______________________________________, за Извршиоца услуге. 
 
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка компјутерске опреме – лап топ рачунара, комада 6, и то 5 комада лап топ 
рачунара модел HP Compaq Presario CQ57-375SM и 1 комад лап топ рачунара модел HP Pavilion G6-1304sm-
Core i5-2450m-A9W33EA за потребе Наручиоца – Коморе медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије према спецификацији понуде Извршиоца са ценом која је саставни део његове понуде, а у складу са 
конкурсном документацијом Наручиоца из поступка јавне набавке мале вредности МВО 2/12 и понудом 
Извршиоца бр. _____________ која чини саставни део овог Уговора, и то:  
 
 

 
                       
                         ВРСТА РОБЕ 

 
     КОЛИЧИНА 

 
 
Лап топ рачунар модел  
HP Compaq Presario CQ57-375SM  

    
      5 комада  

 
Лап топ рачунар модел  
HP Pavilion G6-1304sm-Core i5-2450m-A9W33EA 
 

     
       1 комад 
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Члан 3. 
Уговорне стране сагласно констатују да укупна уговорна цена робе - компјутерске опреме – лап топ 

рачунара, без ПДВ-а износи  _______________________ динара.   
 
Укупна уговорна цена робе - компјутерске опреме – лап топ рачунара, са ПДВ-ом износи 

_______________________  динара. 
 

 
Плаћање уговорне цене се врши на следећи начин: _______________________________________  
 

______________________________________________________________________________________. 
 

Наручилац се обавезује да изврши уговорну обавезу плаћања уговорене цене Извршиоцу у року од 
____________ дана, од дана испостављања фактуре од стране Извршиоца.  
 

Члан 4. 
Рок за реализацију јавне набавке компјутерске опреме – лап топ рачунара за потребе Наручиоца  

КМСЗТС, описане у члану 2. овог Уговора, је 15 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци, а место 
испоруке је пословни простор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, ул. 
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. 

 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да преузме укупну количину компјутерске опреме – лап топ рачунара, предвиђену 

чланом 2. Уговора. 
 

Члан 6. 
Квалитативан и квантитативан пријем робе канцеларијског материјала врши се приликом преузимања 

уговорене робе. 
 

Члан 7. 
 Уговорне стране сагласне су да, у случају потребе, анексом измене одредбе овог Уговора. 

 
Члан 8. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором 
примењивати одредбе позитивних законских прописа. 

 
Члан 9. 

Евентуални спорови решаваће се споразумно у духу добрих пословних односа, а ако то није могуће, 
уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 
Члан 10. 

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) за сваку уговорну страну. 
 
 
 
ЗА ИЗВРШИОЦА ПОСЛА                                     ЗА НАРУЧИОЦА ПОСЛА 
                                               КМСЗТС 
        
 
__________________________                                                 ________________________  
Име и презиме овлашћеног лица                                                                              Драган Шашић  

директор             директор 
                 
 

 
  
 

 


