СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„GRIN DENTAL CARE“
ДР НЕНАД ПЕТРОВИЋ
TERAZIJE 14
УГОВОР
о пословној сарадњи
Закључен дана ______________________ у Београду,између:
1) Стоматолошке ординације „ GRIN DENTAL CARE“
Др Ненад Петровић,улица Теразије 14,Београд, мат.бр. 63701718 ПИБ 108786182 ,
текући рачун 325-9500700034765-78 код ОТП банке

(у даљем тексту: Ординација)
2) __________________________________________________
__________________________________________________
(у даљем тексту:Корисник услуга)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа у пружању
стоматолошких услуга радницима корисника услуга и члановима њихових
породица.
Обавезе ординације:
Члан 2.
Ординација ће радницима корисника услуга пружити стоматолошке услуге:
поправка и лечење зуба ,протетика,орално хируршке интервенције,лечење
пародонтоза,избељивање зуба, ортопедија вилица.
Члан 3.
Цена за извршене стоматолошке услуге су утврдиле ценовником
Ординације који је саставни део овог уговора.Цене су изражеле у бодовима
(1 бод има вредност 1 Еуро).Фактурисање извршених услуга се врши у динарској
противредности на дан уговорених рата по средњем курсу Еура Народне Банке
Србије.Ординација ће о евентуалним променама благовремено обавестити
Корисника услуга,који ће с тим упознати своје раднике.
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Члан 4.
1.
2.
3.
4.

до 50 бодова „без могућности плаћања у више рата“
од 50-200 бодова „на три месечне рате“
од 200-600 бодова „на шест месечних рата“
преко 600 бодова „ на дванаест месечних рата“
Члан 5.
Ординација ће фактуру са спецификацијом радова и појединачних
цена,бројем рата за одложено плаћање,као и писменом сагласношћу радника
корисника услуга за отплату преко платног списка ,доставити кориснику
услуга,који ће спровести плаћање фактуре.
ОБАВЕЗА корисника услуга
Члан 6.
Радници Корисника услуга се обавезују на редовне контроле и то на сваких
шест месеци.
Члан 7.
Корисник услуга се обавезује да својим радницима заинтересованим за
стоматолошке услуге у Ординацији,овери потврду којом се гарантује да су у
сталном радном односу.
Члан 8.
Корисник услуга се обавезује да врши обуставу месечне зараде запосленог у
висини уговорених (у фактури) рата и исте исплаћује на текући рачун број:
325-9500700034765-78 отворен код ОТП банке у Београду,најкасније до 5-ог у
месецу.
Члан 9.
Корисник услуга је сагласан да уплату прве рате изврши на текући рачун
Ординације обуставом од прве наредне исплате за запосленог,по добијању
документације од Ординације.
Члан 10.
Корисник услуга гарантује Ординацији да ће дуг запосленог бити у целости
исплаћен у уговореним роковима.
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Члан 11.
У случају да запослени раскине радни однос код Корисника
услуга,Корисник услуга се обавезује да пре раскида радног односа изврши
наплату од запосленог дела износа кредита.У случају да Корисник услуга из
било којих разлога не поступи на начин из ст.1.овог члана,преузима обавезу
отплате преосталог износа кредита.
Завршна одредба
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 13.
У случају евентуалног спора,надлежан је Пети општински суд у Београду.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два).
ОВЕРАВА

За ординацију
мп
датум

За корисника услуга
мп
датум
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