
Дом здравља „Земун“
Место: Земун, Рада Кончара 46
Број: 03/3372
Датум:16.09.2013. године.

У Г О В О Р

Услуге-Сакупљање и транспорт медицинског отпада,
по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 39/2013

закључен између:

ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН,
Београд – Земун, Ул. Рада Кончара 46, кога заступа директор
др Душан Јоксимовић (у даљем тексту: Наручилац),
матични број: 7041632, ПИБ: 100203635

и

Понуђача: 
                                    „MEDICAL WASTE DISPOSAL“ doo,

Зрењанин, Индустријска зона југоисток бб, кога заступа директор
др Мирослав Познић (у даљем тексту: Извршилац),
матични број: 20559799, ПИБ: 1006229657
жиро рачун: 165-24186-43

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање Услуге- Сакупљање и транспорт медицинског 
отпада у периоду од шест месеци, а на основу усвојене понуде Извршиоца бр. 03/3197 од  
03.09. 2013. године.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је Извршилац овлашћено правно лице за 
сакупљање и транспорт медицинског отпада и да поседује Интегралну дозволу за 
сакупљање и транспорт отпада на територији Републике Србије број: 19-00-00286/2010-02
од 13.08.2010. године, издату од стране Министарства животне средине и просторног 
планирања РС. 



Члан 3.

Овим  Уговором дефинише се међусобна пословна техничка сарадња између уговорних 
страна, тј. међусобна права и обавезе уговорних страна у вези медицинског отпада, 
односно пружање услуга решавањем медицинског отпада од стране Извршиоца 
Наручиоцу, која се састоји од обуке особља Наручиоца за правилно разврставање и 
паковање медицинског отпада. Обавеза извршиоца је да изврши транспорт и уништење 
медицинског отпада, а све у складу са законским прописима (Закон о управљању отпадом 
„Службени гласник РС“ број 36/09 и Правилник о управљању медицинским отпадом 
„Службени гласник РС“ 78/10).

Члан 4.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу врши услугу третмана медицинског отпада на 
начин описан у члану 2. овог Уговора по цени од  160,00 динара без ПДВ-а по килограму,
односно цена за шест месеци укупно 880.000,00 динара без ПДВ-а, цена од 1.056.000,00
динара са ПДВ-ом, а у свему према понуди број 03/3197 од 03.09.2013. године.

Приликом преузимања отпада вршиће се мерење истог, у присуству Наручиоца.

Наручилац ће плаћање извршити у року до 60 дана од испостављања фактуре. 

Уговорене стране су сагласне да током реализације овог Уговора, врше усклађивање 
уговорених цена, применом средњег девизног курса Народне банке.

Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке за ЕУРО 
промени за +/-5% у односу на курс на дан отварања понуда, тако што се на основу писаног 
предлога заинтересоване уговорене стране,закључује АНЕКС уз овај уговор којим се 
утврђују нове цене које ступају на снагу даном потписивања АНЕКСА.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да, уколико Наручилац захтева, достави извештај у писаној форми 
уз фактуру за пружене услуге. 

Члан 6.

Извршилац је обавезан да све услуге извршава у складу са важећим законским прописима 
и правилима струке и на начин, који је дефинисан Понудом из  члана 1. овог Уговора.

Члан 7.

Уговорне стране могу раскинути овај уговор споразумно у писаној форми или једнострано 
писменом изјавом од дана доставе изјаве, а у року од 30 дана. 

У случају једностраног раскида Уговора од стране Извршиоца, исти се обавезује да у 
периоду отказног рока и даље врши пружање услуга које су предмет овог Уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, исти се  обавезује да 
Извршиоцу изврши плаћање на начин предвиђен у чл. 4. овог Уговора и за период 
отказног рока.



Члан 8.

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији 
Уговора, Наручилац и Извршилац ће првенствено решавати споразумно.

Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред 
надлежним Привредним судом.

Члан 9.

Саставни део овог Уговора чини Понуда Извршиоца бр. 03/ 3197 од 03.09.2013. године.

Члан 9.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка.

У Београду, _____________ године

                                                                                                       
          ИЗВРШИЛАЦ                                          НАРУЧИЛАЦ

_______________________                                                       __________________________
            Директор                                                                                       Директор
      Др Мирослав Познић                                                                    Др Душан Јоксимовић


