
МОДЕЛ УГОВОРА 
о набавци услуга омладинске задруге 

(шифра: БП-1/2022) 

 

 

 Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2022. 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: 

Пружалац услуге). 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- Набавка наведених услуга предвиђена је Планом набавки на које се Закон не 

примењује Црвеног крста Новог Сада  за 2022. годину, а средства за набавку су обезбеђена на 

позицијама Финансијског плана Црвеног крста Новог Сада за 2022.  годину. 

- Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. 

став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”,број 91/19), којим је прописано да се 

одредбе овог закона не премењује на набавку друштвених и других посебних услуга из члана 

75. овог закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи 

јавни наручилац. 

- Да је Пружалац услуге доставио понуду број _____ од _____________, која у 

потпуности одговара условима предвиђеним у позиву Наручиоца и чини саставни део овог 

уговора.  

  

 

Тачка 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуга – услуге омладинске задруге, за период од 

годину дана, у свему према према условима предвиђеним у позиву Наручиоца и понуди 

Пружаoцa услуге, која чини саставни део овог уговора. 

  

Тачка 2. 

         Уговорена вредност за услуге из тачке 1. овог уговора  износи 3.360.000,00 динара, што са 

порезом на додату вредност, порезима и доприносима у висини 974.400,00 од динара, укупно 

износи 4.334.400,00 динара. 

 Уговорене јединичне цене утврђене понудом Пружаoцa услуге су фиксне за све време 

важења уговора. 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана 

уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца или због измењених околности у 

пословању Наручиоца. 

Пружалац услуге у свако доба може фактурисати предметне услуге по ценама нижим од 

уговорених без посебне сагласности Наручиоца. 

           

Тачка 3. 

Пружалац услуге се обавезује да изврши предметне услуге професионално и у складу са 

правилима струке. 



Пружалац услуге се обавезује да услуге изврши у року од ___ часа од пријема налога 

издатог од стране овлашћених лица Наручиоца.  

 

Тачка  4. 

Наручилац се обавезује да Пружаoцa услуге исплати накнаду за извршене  услуге у року 

од 45 дана од дана пријема фактуре и упута за рад потписаних од стране овлашћених лица 

Наручиоца, а по преносу средстава из Буџета Града Новог Сада. 

Фактура из става 1. ове члана треба да гласи на: 

Црвени крст Новог Сада – Градска организација, улица Пионирска број 12, 21000 Нови Сад, 

ПИБ: 100238321, у складу са уговором Бр: ____________. 
 
 

 Тачка 5. 

 Квалитативну контролу приликом извршења сваке појединачне услуге представник 

Наручиоца ће вршити уз присуство представника Пружаоца услуге. 

 

Тачка 6. 

Овај уговор се закључује до реализације уговорене вредности из члана 2. став 1. овог 

уговора а најдуже на период од годину дана од дана закључења Уговора. 

Уговорне стране имају право једностраног раскида овог уговора, у писаном облику и 

пре истека рока важења Уговора из става 1. овог члана, са отказним роком од 15 дана. 
 

Тачка  7. 
 

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се 

примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Тачка 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. 

 

Тачка 9. 

 

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

    

 

 

 

      за Наручиоца                                                       за Пружаоца услуге       

                                                                                                                                                   

     _____________________                                          М.П.             _______________________ 

                                     потпис овлашћеног лица 

 

 
 


