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„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ  
НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА-ПОКЛОН ВАУЧЕРИ 

ЗНП-Д-8/2022-ДМ 
 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Број набавке: ЗНП-Д-8/2022-ДМ 

Предмет набавке: Набавка новогодишњих пакетића у виду поклон ваучера. 

Врста поступка набавке:  

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (чл.27 став 1 тачка 1.) а са циљем 
закључења Уговора. 

CPV 37000000 Музички инструменти, спортска роба, игре, играчке, производи ручног рада, 

уметнички материјали и прибор  

 

Критеријум за избор најповољније понуде:  
Елементи критеријума са додељеним пондерима на основу којих ће се извршити рангирање  
понуда су:   

Р. бр. Елементи критеријума - Цена и критеријум квалитета Пондери 

1. Цена: Вредност поклон ваучера  10 

2. Kвалитет: Износ бонуса на вредност поклон ваучера  90 

Укупан број пондера: 100 

 
Контакт лице:  

Дијана Мајсторовић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com  
Телефон: 021 483-1677; 064 888 3430 

 

 

 

 

mailto:dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com
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2. ОПИС ДОБАРА И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у виду поклон Ваучера (у даљем тексту 
Ваучери). 
 

2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  
Рок за испоруку је максимално 5 дана од дана потписивања Уговора. 
Место испоруке: Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 5. 
 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

Ред.бр. Назив Јед. мере Kоличина 

1. 
Новогодишњи поклон Ваучери  

за децу од 0 до 10 година 
ком 77 

 

Новогодишњи пакетићи набављају се у виду поклон Ваучера, чија појединачна цена коју Наручилац 
плаћа je неопорезив износ од 10.898,00 динара и не може се мењати. 
Приликом реализације Ваучера у износу од 10.898,00 динара, плус бонус на дати износ, у 
малопродајним објектима Понуђача у обзир долази сва јавно изложена роба за продају, без 
изузетка, а код робе на снижењу узима се у обзир снижена цена.  
Бонус не представља трошак за Наручиоца, већ погодност. 
 
Реализација Ваучера мора бити по потреби, сукцесивно током целе 2023. године односно, није 
неопходно цео износ искористити одједном, а може и да се изврши доплата другим средствима 
плаћања у случају да укупан рачун буде већи од вредности Ваучера.  
 

Рок важења Ваучера је до 31.12.2023. године.  
 

Реализација путем Ваучера мора бити омогућена: 
- у свим малопродајним објектима понуђача на територији Републике Србије и 
- приликом „online“ куповине. 

 

На Ваучеру мора бити назначен: 
- назив Наручиоца; 
- укупна вредност Ваучера са урачунатим бонусом исказан у динарима коју ће 

корисник Ваучера имати на располагању приликом куповине у малопродајним 
објектима Понуђача; 

- рок важења (датум) до када се Ваучер може искористити; 
- Ваучер мора да садржи серијски број. 

 

Понуђач који конкурише за ову јавну набавку у својим малопродајним објектима мора да има: 
- Дечије играчке за децу од 0-10 год: интерактивне и едукативне играчке (друштвене игре, 

слагалице.), аутомобили, мотори, хеликоптери, авиони (метални, пластични, на даљинско 
управљање..); коцке (пластичне, веће, мање, за све узрасте); играчке за двориште, лопте, 
возила на педале или батерије, тротинети, кућице, базени и друга опр.; костими и маске; 
лутке, колица за лутке и др., „gaming“ опрему: тастатуре, слушалице, џојстике и др. 

- Опрему за бебе: ходалице, подлоге за пресвлачење, бабy аларм, флашице, грејач за флашице 
или стерилизатор за флашице и др. беби опрема, колица за бебе (више врста), ауто седишта 
за децу (више врста) и др. 

- Дечија одећа за децу од 0-10 год. 
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Понуђач гарантује да је роба која је предмет куповине за Ваучер: 
- из асортимана малопродајних објеката Добављача; 
- да је прилагођена узрасту деце од 0-10 година 
- нова и из производног програма декларисаног произвођача; 
- одговарајућег квалитета и поседује атест надлежне институције да нису штетна по 

здравље деце; 
- да задовоља актуелне брендове. 

 
Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева листу артикала из које се види 
колико је широк асортиман (или други документ којим понуђач може доказати испуњеност 
техничких спецификација). 
 
4. РОК ПЛАЋАЊА 
Плаћање уговорене цене се врши након испоруке предметног добра. 
Рок плаћања је одложен најмање 5 а не дуже од 45 дана, од дана промета на основу фактуре, коју 
издаје Добављач, уз приложен Записник о квалитативном и квантитативном пријему. 
 
5. КВАЛИТЕТ РОБЕ (ИЗ АСОРТИМАНА ДОБАВЉАЧА) И ГАРАНТНИ РОК 
За квалитет робе, испоручене по основу Ваучера, гарантује и одговара Добављач, који Наручиоцу 
гарантује да купљена роба потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и 
спецификацијама датим у оквиру Захтева за понуду и прихваћене Понуде.  
Гарантни рок за испоручену робу, по основу Ваучера je у складу са гаранцијом произвођача.  
Уколико се након пријема констатују недостаци у погледу квалитета испоручене робе, по основу 
Ваучера, Добављач је обавезан да, без накнаде, недостатке отклони одмах, а најкасније у року од 15 
(петнаест) дана, од дана пријема писменог захтева Наручиоца (mail). 
 
6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.  
 
7. ДОДАТНИ УСЛОВИ:  
Понуђач мора да има продавнице малопродаје у:  

- Београду,  
- Панчеву,  
- Новом Саду и 
-  Зрењанину  

што доказује  достављањем:  
Изјаве понуђача на сопственом меморандуму под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, са наведеним малопродајним објектима са траженим асортиманом у 
Београду, Новом Саду, Зрењанину и Панчеву. 
Потписану Изјаву понуђач мора да достави уз понуду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-Д-8/2022-DM 4/13 
 
 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 
Понуђач подноси понуду тако што попуњава и потписује дате обрасце и Изјаву и доставља их путем 
електронске поште на маил адресу:  

dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com  

 
 
Понуду доставити најкасније до 06.12.2022. до 10:00 часова.  

 
  

 
 
Понуда мора да садржи: 

 Образац 1: Образац понуде 
 Образац 2: Образац структуре цене 
 Образац 3: Модел уговора 
 Образац 4: Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 
 Изјаву на сопственом меморандуму са списком малопродајних објеката у Београду, 

Зрењанину, Панчеву и Новом Саду. 
 
 
Додатне информације или појашњења: 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у Захтеву за подношење понуда, најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде 
понуђач може тражити искључиво у писаном облику путем електронске поште: 
dijana.majstorovic@transportgas-srbija.com. Одговор ће бити послат и осталим понуђачима којима је 
упућен Захтев за понуду. 
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4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријуми за доделу уговора на основу: Цена и критеријума квалитета 

 
- ЦЕНА: 

 
Цена представља: укупну вредност у износу од 839.146,00 РСД (порез на додату вредност се 
обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији ) за 77 Ваучера из Обрасца 
структуре цене (колона 4) коју Наручилац плаћа изабраном Добављачу. 
Нумеричка вредност пондера за цену: 10,00 
Јединица мере: У динарима 
Формула за израчунавање бодова за критеријум цене:  
Максимални број бодова најбољој понуђеној вредности, остале понуђене вредности бодују се 
у односу на најбољу вредност, што ће у овом случају БИТИ ИСТА за све понуђаче. 

 

Бц = 
мин Ц

Ц
 x П  

 

10 = 
𝟖𝟑𝟗.𝟏𝟒𝟔,𝟎𝟎

𝟖𝟑𝟗.𝟏𝟒𝟔,𝟎𝟎
 x 10 

 

 
Бц          број бодова цене  
минЦ    цена најниже понуде 
Ц            понуђена цена 
П            вредност пондера цене 

 
 

- КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА 
 
Назив: Износ бонуса на вредност поклон ваучера 
Јединица мере: У динарима 
Пондер (нумеричка вредност): 90,00 
Опис и појашњење критеријума и докази потребни за проверу: 
У Обрасцу структуре цене (колона 5) Понуђач уписује вредност бонуса у динарима за који увећава 
износ Ваучера од 10.898,00 динара. 
Повољнија је већа понуђена вредност  
Формула за израчунавање бодова за критеријум: 
Максимални број бодова најбољој понуђеној вредности, остале понуђене вредности бодују 
се у односу на најбољу вредност. 
 

 

Бк = 
В

махВ
 x П 

 

Бк број бодова критеријума 
П вредност пондера критеријума 
В понуђена вредност за критеријум 
маxВ највећа понуђена вредност за критеријум 

 
 
- УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

Укупан број бодова једнак је збиру бодова за сваки критеријум.  

 

Бу = Бц + Бк  

Бу           укупан број бодова  
Бц          број бодова цене  
Бк          број бодова критеријума 
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ОБРАЗАЦ 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број:_____________ од ___.___.2022. год. За набавку Новогодишњих пакетића у виду 

поклон Ваучера број: ЗНП-Д-8/2022-ДМ 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса  

Име и презиме особе за контакт  

Електронска пошта  

Телефон  

ПИБ  

Матични број  

Текући рачун   

Пословна банка  

Лице овлашћено за потписивање Уговора:  

Врста правног лица (заокружити) 
микро мало 
средње велико 
физичко лице  

Понуду подноси (заокружити начин подношења 
понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача) 

Самостално 

Са подизвођачем 

Као заједничку понуду 

ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Укупна вредност за 77 Ваучера коју плаћа 
Наручилац понуђачу 

839.146,00 РСД (порез на додату вредност се 
обрачунава у складу са важећим законом у 

Републици Србији ) 
Вредност бонуса исказан у динарима на износ 
једног Ваучера од 10.898,00 динара  

_________________ динара 

Начин и рок плаћања: 
(Услов: Рок плаћања је одложен најмање 5 а не дуже од 45 
дана, од дана промета на основу фактуре, коју издаје 
Добављач, уз приложен Записник о квалитативном и 
квантитативном пријему) 

Одложен ______ дана 

Рок важења понуде:  
( Услов: не може бити краћи од 60 дана) 

______  дана 

Рок за испоруку: 
(Услов: Рок за испоруку је максимално 5 дана од дана 
потписивања Уговора) 

______  дана 

 

                     ________________                                                                   __________________________________ 

                       Датум                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-Д-8/2022-DM 7/13 
 
 

 
 

 
ОБРАЗАЦ 2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 
Опис 

 
Оквирна 

количина  

Вредност једног 

Ваучера који 

Наручилац 

плаћа Понуђачу  

Укупна 
вредност за 77 

Ваучера који 
Наручилац 

плаћа Понуђачу 

Бонус на износ 
једног Ваучера 

од 10.898,00 
динара исказан  

у динарима  

Укупна вредност 
једног Ваучера 

при реализацији 
(Износ поклон 

ваучера + бонус) 

1. 2. 3. 4. (2x3) 5. 6. (3+5) 
Новогодишњи 

пакетићи –

Ваучери 

 
77                    10.898,00  

РСД 
839.146,00 

РСД 
 
 

 
 

Укупна вредност за 77 Ваучера  839.146,00 РСД 

 
 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
– у колону 5. уписати колико износи бонус у динарима на износ једног Ваучера од 10.898,00 
РСД.  
– у колону 6. уписати колико износи укупна вредност једног Ваучера при реализацији, тако 
што ће сабрати вредност једног Ваучера (колона 3) са бонусом за један Ваучер (колона 5). 
 
НАПОМЕНА: 
С обзиром да је вредност Ваучера од стране Наручиоца унапред одређена, Наручилац је унапред 
исказао укупну вредност за 77 Ваучера у износу од 839.146,00 РСД (порез на додату вредност се 
обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији) који плаћа изабраном Добављачу. 
 
Наручилац задржава право корекције количине Ваучера за новогодишње пакетиће дате у техничкој 
спецификацији и Обрасцу струкуре цене.  
 
 
 

 

 
         _____________                                                                                          ______________________________                  

        Датум                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-Д-8/2022-DM 8/13 
 
 

 
 

 
ОБРАЗАЦ 3 

 
МОДЕЛ  УГОВОРА 

 
 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ бр. ЗНП-Д-8/2022 –ДМ 
НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА – ПОКЛОН ВАУЧЕРИ 

 
 
Закључен у Новом Саду између: 

1. Наручиоца: „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења број 5 
ПИБ:109127075, Матични број: 21129542 
кога заступа ВД директор, Зоран Јовчић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2. Добављача: ________________________________________________________ 
са седиштем у _____________________, улица ______________________, 
ПИБ: __________________________, матични број _________________ 
кога заступа____________________________________  
(у даљем тексту: Добављач) 
 
 (заједнички назив: уговорне стране) 
 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- Да је Наручилац у складу са чл. 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” 
бр. 91/19 - у даљем тексту ЗЈН) спровео поступак набавке на коју се ЗЈН не примењује – Набавка 
новогодишњих пакетића – поклон ваучера, бр. ЗНП-Д-8/2022-ДМ;  

- да је Добављач у својству Понуђача доставио понуду број _________ од _________.године која чини 
саставни део овог Уговора; 

- Да прихваћена понуда у потпуности одговара техничким и другим условима из захтева за 
понуду; 

- да је Наручилац на основу Извештаја о поступку бр. ____________ од ___________ године изабрао 
понуду Понуђача као најповољнију за набавку добра из члана 1. овог Уговора. 
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(овај део се уписује само ако понуђач наступа са подиспоручиоцем) 

- да Добављач у понуди поверава подиспоручиоцу ______________________ део уговора 
(_________________________________) што износи ______% вредности понуде; 

- да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без обзира на 
ангажовање подиспоручиоца; 

 
 

(овај део се уписује само ако понуђач наступа са групом понуђача) 
да Добављач наступа у Понуди са групом понуђача и то: (___________________________________________________) 
и поверава извршење дела уговора (____________________________________) што износи _____ % од вредности 
понуде; 
- да за групу понуђача иступа _______________________, као лице овлашћено од стране других понуђача 

из заједничке понуде, а на основу Споразума број __________ од ____________ године; 
- да сви понуђачи из групе понуђача, солидарно одговарају према Наручиоцу. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је  набавка 77 новогодишња пакетића у виду поклон Ваучера (у даљем тексту 
Ваучери), у складу са техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом Добављача. 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 
Укупна цена за 77 Ваучера према ценама наведеним у Обрасцу структуре цене, износи 839.146,00 
динара (порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији). 
Укупна цена, из става 1. овог члана, обухвата јединичну вредност у износу од 10.898,00 динара, 
помножену са количином од 77.  
Номинална вредност једног Ваучера, која гласи на доносиоца, у малопродајним објектима 
Добављача износи 10.898,00 динара, увећана за износ бонуса од ___________________ динара, односно 
свеукупно (јединична вредност и бонус) _______________ динара.  
Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата и све зависне трошкове везане за извршење овог 
Уговора (трошкове испоруке Ваучера и друге трошкове). Наведени трошкови не могу се посебно 
исказивати ван понуђене цене, фактурисати ни наплаћивати.  
Приликом реализације Ваучера у малопродајним објектима Добављача, у обзир долази сва јавно 
изложена роба за продају, без изузетка, а код робе на снижењу узима се у обзир снижена цена. 
Наручилац задржава право корекције количине Ваучера за новогодишње пакетиће дате у техничкој 
спецификацији и Обрасцу струкуре цена.  
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Плаћање уговорене цене из члана 2. овог Уговора се врши након испоруке Ваучера. 
Рок плаћања је одложен ______ дана од дана промета на основу фактуре, коју издаје Добављач, уз 
приложен Записник о квалитативном и квантитативном пријему. 
Фактура мора бити сачињена у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. 
Уплата се врши на текући рачун Добављача број _________________________________ који се води код 
__________________________ у ____________________. 
Добављач се обавезује да на фактуру унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
Рок испоруке предметних добара је ______ дана од дана закључења Уговора. 
Испорука се сматра извршеном када је сачињен и обострано оверен Записник о квалитативном и 
квантитативном пријему или други документ којим је потврђена испорука добара који се касније 
прилаже уз рачун за плаћање и саставни је део документације истог.  
Место испоруке: Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 5. 
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да:  

- испоруку Ваучера изврши у складу са техничком спецификацијом из Захтева за понуду и 
прихваћеном Понудом; 

- у потпуности испуни све обавезе ближе одређене и дефинисане у техничкој 
спецификацији; 

- сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења Ваучера до извршене примопредаје; 
- сноси све трошкове који претходе предаји Ваучера;  
- омогући реализацију Ваучера у свим својим малопродајним објектима и приликом „online“ 

куповине, 
- одреди представника за непосредну везу са Наручиоцем; 
- Наручиоцу достави фактуру за плаћање уз који је приложен оверен и обострано потписан 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему или други документ којим је 
потврђена испорука Ваучера; 

- на основу евентуалне рекламације Наручиоца о уоченим недостацима на предмету овог 
Уговора, исте о свом трошку отклони у предвиђеном року. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да: 

- одреди представника за непосредну и сталну везу са Добављачем до испуњења уговорених 
обавеза; 

- благовремено, на уобичајен начин организује преглед и пријем предмета Уговора на 
уговореном месту испоруке; 

- изврши плаћање у складу са чланом 3. овог Уговора. 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 7. 
Након испоруке сачиниће се Записник о квалитативном и квантитативном пријему или други 
документ којим је потврђена испорука Ваучера, који овлашћени представници Наручиоца и 
Добављача састављају и потписују. 
Представник Наручиоца је дужан да Ваучере прегледа одмах по пријему и уколико утврди 
недостатке у квалитету и количини да одмах саопшти Добављачу. Представник Наручиоца има 
право да одбије пријем Ваучера који не одговарају Понуди а Добављач је дужан да одмах, а 
најкасније у року од 3 (три) дана од дана саопштења испоручи недостајуће Ваучере. 
Ако се након примопредаје, покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини Записник о 
рекламацији и обавести Добављача (mail). У том случају Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана 
од дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручи недостајуће Ваучере. 
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КВАЛИТЕТ РОБЕ (ИЗ АСОРТИМАНА ДОБАВЉАЧА) И ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 
За квалитет робе, испоручене по основу Ваучера, гарантује и одговара Добављач, који Наручиоцу 
гарантује да купљена роба потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и 
спецификацијама датим у оквиру Захтева за понуду и прихваћене Понуде.  
Гарантни рок за испоручену робу, по основу Ваучера je у складу са гаранцијом произвођача.  
Уколико се након пријема констатују недостаци у погледу квалитета испоручене робе, по основу 
Ваучера, Добављач је обавезан да, без накнаде, недостатке отклони одмах, а најкасније у року од 15 
(петнаест) дана, од дана пријема писменог захтева Наручиоца (mail). 
 
ПАКОВАЊЕ  

Члан 9. 
Добављач je дужан да обезбеди такво паковање које ће заштитити добра од оштећења и пропадања 
током транспорта до њеног коначног одредишта које је назначено у овом Уговору.  
 
ВИША СИЛА 

Члан10. 
Као случајеви више силе који ослобађају уговорне стране од обавеза у складу са овим Уговором 
сматраће се следећи случајеви који након закључења својом појавом буду спречавали његово 
извршење: пожар, поплава, земљотреси, епидемије, штрајкови и друге непредвидиве непогоде 
изван контроле уговорних страна, или закони донети од стране државних органа.  
Обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене у дужини трајања више 
силе.  
Уговорна страна која услед деловања више силе захтева да буде ослобођена од извршења обавеза, 
мора другу страну писмено обавестити и навести чињенице о постојању више силе, очекиваном 
времену трајања више силе и доказе.  
По престанку деловања више силе уговорне стране ће наставити са извршавањем одложених 
обавеза које ће поново постати оперативне. 
Ако деловање више силе спречи Добављача да изврши своје обавезе (или део својих обавеза) у 
периоду дужем од 3 месеца, Наручилац има право да путем писменог обавештења раскине овај 
Уговор.  
 
ЗАКАШЊЕЊЕ У ИСПОРУЦИ И УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 
Уколико би у било ком времену у току извршавања овог Уговора наступили услови који би спречили 
благовремену испоруку добара, Добављач ће одмах писмено обавестити Наручиоца о чињеници 
због које се касни, евентуалном процењеном времену трајања закашњења и узроцима кашњења. 
Одмах после пријема обавештења од стране Добављача, Наручилац ће одлучити о евентуалном 
продужењу рока за испоруку и обавестити Добављача.  

У случају кашњења испоруке без споразумног продужења рока, Добављач ће платити Наручиоцу 
пенале у износу од 0,5% од вредности неиспорученог дела за сваки дан кашњења и то максимално 
до 10% вредности Уговора, у року од 15 дана од дана издавања књижног задужења. Уколико је 
кашњење дуже од 30 дана Наручилац може раскинути овај Уговор са правом на накнаду штете. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 
Наручилац има право да, без штете по било које друго правно средство, раскине овај уговор за 
случај неиспуњења следећих обавеза Добављача: 
- уколико је кашњење испоруке дуже од уговореног рока; 
- ако не изврши било коју другу обавезу по овом Уговору и при томе не исправи наведене 

пропусте;  
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- Наручилац може раскинути Уговор у сваком тренутку давањем писменог обавештења 
Добављачу и без икакве накнаде, уколико Добављач банкротира или постане на било који други 
начин неликвидан, под условом да такво раскидање Уговора неће утицати нити угрозити ни 
једно право на тужбу или правни лек који се тиме ствара или ће се створити за Наручиоца.  

 

 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до испуњења уговорених обавеза.  
За све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Члан 14. 
Уколико настане евентуални спор у извршавању обавеза из овог уговора, уговорне стране ће 
настојати да га реше споразумно, а уколико у томе не успеју обратиће се надлежном суду у Новом 
Саду. 

Члан 15. 
Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка припадају 
Наручиоцу, а 3 (три) Добављачу.  
 
 
 
 
 
                        ДОБАВЉАЧ                НАРУЧИЛАЦ 
 
 
         
        ________________________________                _______________________________ 
          (име, презиме, функција)                                                                                         Зоран Јовчић 
                                                                                                                                              ВД директор 
 
 
 
НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је у обавези да попуни, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 
подиспоручиоца, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подиспоручиоци. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 
модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
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ОБРАЗАЦ 4 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 

 

 

 
Понуђач ____________________________________________________ у поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује, 
у складу са чланом 27. став 1. тачка 1.,  за набавку  новогодишњих пакетића за децу запослених у 
виду поклон Ваучера број ЗНП-Д-8/2022-ДМ, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 

 

И З Ј А В У 
 
 

 
1) Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. ЗЈН. 

 

 
 

 

 
 
                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                    Назив понуђача    
 
                                                                                         ________________________________ 

                                                          Овлашћено лице понуђача 
 

                                                                                    ______________________________________ 
                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 
 


