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ЦРВЕНИ КРСТ ГРАДА НОВОГ САДА 
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара –  Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности  
Шифра: ОП-3/2016 
Број: 05-8/12 
Дана: 06. априла 2016. године 
НОВИ САД 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско 
оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности (Шифра: ОП-3/2016) дана 
06. априла 2016. године, сачинила је 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка опреме за  економско оснаживање 

породица избеглица кроз доходовне активности 
 (Шифра: ОП-3/2016) 

 
Тачка 1. 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско 
оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности (Шифра: ОП-3/2016), на 
страни 4 , тачка 1.1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ мења се и гласи: 
 

1.1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Опис предмет набавке: добра – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности, у свему према спецификацији садржаној у 
конкурсној     документацији. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал; 
39000000 – Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за 
домаћинство; 44510000 Алати; 16000000 – Пољопривредне машине;  
 
2. Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:  
 
Партија 1. - Рачунарска опрема и материјал;  
Просењена вредност Партије 1. је 162.500,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 2. - Уређаји за климатизацију; Електрични бојлер за воду  
Просењена вредност Партије 2. је 37.500,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 3. - Професионални полуаутоматски апарат за еспресо кафу са једном групом 
Просењена вредност Партије 3. је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 4. - Двоетажна пећ за печење пице  
Просењена вредност Партије 4. је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 5. - Професионална опрема за фризерске салоне  
Просењена вредност Партије 5. је 270.833,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 6. - Професионална опрема за козметичке салоне  
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Просењена вредност Партије 6. је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 7. - Професионални ваљак за пеглање веша  
Просењена вредност Партије 7. је 154.166,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 8. - Опрема за угоститељство  
Просењена вредност Партије 8. је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 9. - Расхладни орман од „inox-а“  
Просењена вредност Партије 9. је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 10. - Машине и алати за грађевинарство  
Просењена вредност Партије 10. је 145.833,00 динара без ПДВ-а. 
 

Партија 11. - Бензински трактор за кошење траве  
Просењена вредност Партије 11. је 145.833,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

Тачка 2. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско 
оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности (Шифра: ОП-3/2016), од 
стране 70 до стране 102 , тачке 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 мењају се 
и гласе: 
 

7.1. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
Партија 1.- Рачунарска опрема и материјал 

 
 

 
 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

1. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

2. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 1 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
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Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 1.- Рачунарска опрема и 
материјал, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
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У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
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Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 

 
7.2 МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
Партија 2.- Уређаји за климатизацију; Електрични бојлер за воду 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

3. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

4. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 2 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 2.- Уређаји за 
климатизацију; Електрични бојлер за воду,  у свему према спецификацији Наручиоца и 
понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
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Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
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Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 

7.3. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
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Партија 3.- Професионални полуаутоматски апарат за еспресо кафу са једном групом 

 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

5. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

6. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 3 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 3.- Професионални 
полуаутоматски апарат за еспресо кафу са једном групом, у свему према 
спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
vНаручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 
 

Члан 3. 
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Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 
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Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 

7.4. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
 

Партија 4.- Двоетажна пећ за печење пице 
 

 
 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

7. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

8. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
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Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 4 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 4.- Двоетажна пећ за 
печење пице, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
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Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 

7.5. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
 

Партија 5. -  Професионална опрема за фризерске салоне 
 

 
 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

9. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

10. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 5 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 5. -  Професионална 
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опрема за фризерске салоне, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди 
Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
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трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 
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7.6. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 

избеглица кроз доходовне активности - 
 (шифра: ОП-3/2016) 

 
Партија 6.- Професионална опрема за козметичке салоне 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

11. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

12. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 6 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  
 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 6.- Професионална опрема 
за козметичке салоне, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
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У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 
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Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 

7.7. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
 

Партија 7. -  Професионални ваљак за пеглање веша 
 

 
 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
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13. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

14. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 7 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 7. -  Професионални ваљак 
за пеглање веша, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 
 
 
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
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помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 
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На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 

7.8. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
 

Партија 8. - Опрема за угоститељство 
 

 
 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

15. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

16. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 
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 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 8 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 8. - Опрема за 
угоститељство, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
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Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
 

Члан 5. 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
 

Члан  7. 
На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца  за Добављача 



 24 

 
СЕКРЕТАР 

ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 
 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 

7.9. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 

избеглица кроз доходовне активности - 
 (шифра: ОП-3/2016) 

 
Партија 9. - Расхладни орман од „inox-а“ 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

17. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

18. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 9 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 9. - Расхладни орман од 
„inox- а“ , у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
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Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
Члан 6. 

Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 

 
7.10. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 
избеглица кроз доходовне активности - 

 (шифра: ОП-3/2016) 
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Партија 10. - Машине и алати за грађевинарство 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

19. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

20. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
  
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 10 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 10. - Машине и алати за 
грађевинарство, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
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Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
Члан 6. 
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Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
 
 

Члан  8. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 

7.11. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
за јавну набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица 

избеглица кроз доходовне активности - 
 (шифра: ОП-3/2016) 

 
Партија 11. - Бензински трактор за кошење траве 

 
 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2016. године, између: 
 

21. Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, ПИБ: 
100238321, матични број: 08034214, кога заступа Драган Лазић, секретар (у даљем тексту: 
Наручилац), и  

22. __________________________________из___________________, 
улица__________________   број_____,ПИБ_______________, матични број 
_______________кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: 
Добављач). 
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Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, 
спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – 

Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности - (шифра: ОП-3/2016). 

 - да је Добављач доставио понуду број _____ од ___________ за партију 11 која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 
овог уговора и чини његов саставни део; 
  
 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка опреме за  економско оснаживање 
породица избеглица кроз доходовне активности -, Партија 11. - Бензински трактор за 
кошење траве, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача. 
Врста и јединичне цене добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији, 
Наручиоца и понуди Добављача, која чини саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________динара 
без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно износи 
___________ динара са порезом на додату вредност. 
Наручилац задржава право да уговорену вредност из става 1. овог члана не реализује у 
потпуности уколико потреба за добрима  из члана 1. овог уговора буде мањег обима. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и немогу се мењати. 
           
У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
предмета јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Квалитет предметних добара мора одговарати важећим стандардима за територију 
Републике Србије.  
Предметна добра морају бити нова, упакована у амбалажу и на начин који је прописан за 
ову врсту добара, који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, истовару и складиштењу.  
Гарантни рок је _______ месеци од дана испоруке предметних добара. 
Рок испоруке предметних добара је____ дана (максимално 7 дана) од пријема захтева 
наручиоца у виду требовања за сваког корисника помоћи из Коначне листе корисника 
помоћи за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица 
кроз доходовне активности. 
Предметна добра се испоручују о трошку корисника помоћи из Коначне листе за доделу 
средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне 
активности ( у даљем тексту: Овлашћено лице Наручиоца). 
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Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из тачке 1. овог уговора у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, искључиво на основу 
требовања Наручиоца. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета  Града Новог Сада. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Фактура из става 1. oвог члана треба да гласи на : 
Црвени крст Новог Сада Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100238321, у складу са уговором број _____________. 
 
 

Члан  4. 
Добављач гарантује да ће испоручити уговорене количине добара под условима и на начин 
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да 
Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.  
У складу са ставом 1. ове тачке Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и 
трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање пет дана дужим од 
истека гарантног рока. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача 
и доказ о регистрацији менице. 
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може 
реализовати депоновану меницу у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења 
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема 
захтева. 
У случају да Добављач  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује 
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 
Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца за чије потребе се набављају предметна 
добра у присуству представника Добављача. 
Отпремница, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача заједно са 
фактуром, представља основ плаћања за испоручена добра. 

 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује да ће предметна добра испоручити под условима и на начин како је 
тражено у конкурсној документацији и наведено у понуди, а у случају да не испоштује 
уговорено, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

 
Члан  7. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан  8. 
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Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да 
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 

Члан 9. 
Уговор је сачињен у четири истоветних примерка, од којих по два задржава свака уговорна 
страна. 

 
 
    

       за Наручиоца 
 

 за Добављача 

СЕКРЕТАР 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

  

 М.П.  
Драган Лазић  потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 

Тачка 3. 
У вези са овим ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну 
набавку добара – Набавка опреме за  економско оснаживање породица избеглица кроз 
доходовне активности (Шифра: ОП-3/2016), Наручилац ће сачинити Пречишћен текст I 
Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
 

Тачка 4. 
Пожељно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима  из Пречишћеног текста I 
Конкурсне документације.                                                                                                  
 
 
             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                               ОП-3/2016 


