
 МОДЕЛ УГОВОРА  

О 

Набавци услуге организовања зимовања за децу 

 

Закључен дана___________ године између уговорних страна: 

 

1. Предшколска установа  „НЕВЕН“ Бајина Башта, ул. Вука Караџића бр. 34, матични број 

07233868 ПИБ 100999767, број рачуна 840-323661-18 код Управе за трезор, Телефакс 

031/863292, коју заступа директор Раденка Лазић, (у даљем тексту Наручилац) и 

2._________________________________ са седиштем у ____________________ ул. 

_________________________,  матични број _____________ ПИБ _________________, број 

рачуна _____________________, назив банке _______________, телефон _______________, 

факс _____________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту Понуђач). 

 

Основ уговора: 

ЈН Број 17/2022 

Број и датум Одлуке о додели уговора: _______________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од ________________ године. 

 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац ПУ „Невен“ Бајина Башта у складу са чланом 52. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) и у складу са Правилником о садржини 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, број 21/2021), 

спровела отворени поступак јавне набавке услуге – Организовање зимовања за децу узраста 

од 5 године до поласка у школу, на Митровцу на Тари за потребе Предшколске установе 

„НЕВЕН“ Бајина Башта на основу Одлуке о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, 

број 17/2022 од 16.12.2022. године; 

- да је Понуђач доставио Понуду бр. _______ од ________. године, која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део уговора; 

- да Понуда Понуђача у потпуности одговара условима из конкурсне документације, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели 

уговора број, ____________ од ___________.  године и Понуде Понуђача број, _____ од 

_______. године изабрао Понуђача за набавку услуге – организовање зимовања за децу 

узраста од 5 године до поласка у школу на, за потребе Предшколске установе „НЕВЕН“ 

Бајина Башта, број ЈН 17/2022, који ће предметну набавку реализовати: 

а) самостално, 

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_________________________________________из _________________________ 

_________________________________________из _________________________ 

_________________________________________из _________________________ 

в) са подизвођачима: 

________________________________________ из _________________________ 

у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача ______________________________________ 



у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача ________________________из _____________.  

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка услуге организовање зимовања за децу узраста од 5 године 

до поласка у школу на Митровцу на Тари за потребе Предшколске установе „Невен“ Бајина 

Башта, број ЈН 17/2022. 

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу понуде и чини саставни део овог уговора. 

Саставни део овог Уговора чини понуђени Програм путовања, општи услови путовања 

прихваћени и потписани од стране родитеља деце, као и прихваћена понуда Понуђача. 

 

Члан 3. 

Укупна вредност услуге из овог уговора износи _____________________ динара без 

обрачунатог пореза словима 

(____________________________________________________________________________), 

односно ___________________________ динара са обрачунатим порезом словима 

(____________________________________________________________________________), 

а према јединичним ценама из усвојене понуде, која чини саставни део овог уговора. 

Јединична цена по детету  за комплетну услугу (боравак на бази 6 пуних пансиона и остали 

трошкови) износи _____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са 

ПДВ-ом. 

Једничне цене су фиксне и не могу се мењати у периоду трајања уговора.  

Уговорена цена подразумева све трошкове услуга и све остале зависне трошкове. 

Обим набавке услуга предвиђених уговором су оквирне и могу се разликовати од обима  

услуга које ће се реализовати, а све у зависности од потреба Наручиоца. 

 

Члан 4. 

Извршилац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према понуђеном Програму 

путовања, општим условима путовања агенције и техничкој спецификацији Наручиоца, које 

су саставни део конкурсне документације. 

Планирани период реализације је у месецу јануару 2023. године, почевши од 15.01.2023. 

године до 22.01.2023. године. 

Планирани период реализације зимовања не може се мењати без сагласности Наручиоца. 

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац 

је дужан да Извршиоца услуга о томе обавести пре отпочињања реализације. 

Извршилац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из 

члана 2. овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној 

документацији, а на основу коначног договора страна у уговору, као и све друго неопходно 

за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора. 

 

 

Члан 5. 

Плаћање ће се вршити у више месечних рата, и то у 6 (шест) месечних рата.  

Стране у уговору су сагласне да се реализује зимовање са мањим бројем деце у односу на 

планирани број деце, имајући у виду да се ради о деци предшколског узраста, а у складу са 

интересовањем родитеља деце. 



Наручилац не гарантује извршиоцу услуга да ће уговорити количине наведене у Техничкој 

спецификацији и  не одговара за потенцијалну штету коју извршилац трпи услед уговарања 

количина мањих од количина предвиђених у техничкој спецификацији.  
 

Члан 6. 

Извршилац услуга се обавезује да изврши повраћај укупно уплаћених средстава уколико 

дете одустане од зимовања из оправданих разлога пре почетка коришћења услуге. 

У случају прекида коришћења услуга зимовања из оправданих разлога (болест детета такве 

природе да онемогућава даљи боравак детета), пружалац услуга се обавезује да изврши 

умањење према броју неискоришћених пансиона. 
 

Члан 7. 

Извршилац услуга се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши у складу са 

понудом Извршиоца услуга број ________ од ___________. године, важећим прописима за 

ту врсту услуге, програмом путовања и овим уговором, и то: 

- да обезбеди смештај за сву децу на бази пуног пансиона (доручак, ручак, 2 ужине, вечера) 

у објекту са карактеристикама из техничке спецификације, 

- Извршилац услуга се обавезује да  у свом објекту има лекара (педијатра) 24 часа дневно 

за све време боравка деце, 

- обезбедити аниматора-рекреатора за извођење ваннаставних  активности, 

- обезбедити гратис смештај, исхрану, превоз и таксу за васпитаче,  

     - да обезбеди довољан кадровски и техничћки капацитет потребан за пружање уговором 

преузетих обавеза, 

     - да надокнади штету у случају нестанка или оштећења ствари, односно пртљага путника 

приликом превоза или преноса. 

     - да се стара о правима и интересима свих путника (деце, васпитача, вођа пута и других)  

сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма, 

     -да испуни све наведено у Програму путовања и Техничкој спецификацији. 

 
Члан 8. 

Наручилац услуга је ослобођен свих накнадних трошкова за извођење уговореног Програма 

зимовања  из члана 2. овог Уговора. 
 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује  да: 

- обавештава извршиоца услуга о свему што је битно за испуњење обавеза из овог Уговора.

  

- достави потребе информације извршиоцу услуга да у што краћем року од дана закључења 

уговора и обавести извршиоца услуга  о што прецизнијем броју деце  који ће ићи на 

зимовање. 

- благовремено обавести извршиоца уговора о евентуалним разлозима за отказивање 

путовања. 
 

Члан 10. 

Извршилац  услуга преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на 

основу обострано потписаног уговора. 



Уколико Извршилац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у 

уговореном року, Наручилац може једнострано раскинути уговор због неиспуњења 

уговорне обавезе, на терет трошкова Извршиоца услуге. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

 

Члан 11. 

Уговор се сматра закљученим даном потписивања овлашћених представника обе уговорне 

стране, а примењује од дана закључења. 

Уговор се закључује за период од дана потписивања до окончања поступка јавне набавке 

Организовање зимовања за децу узраста од 5 године до поласка у школу, на Митровцу на 

Тари. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна.  
 

Члан 12. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења 

обавеза се неће продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом.  

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 

нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 

извоза), епидемије и слично.  

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну 

о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 14. 

Стране у уговору су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом уговора решавају 

споразумно, у супротном решаваће се пред надлежним судом.  

 

Члан 15. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

         ЗА ПОНУЂАЧА:                                                               ЗА НАРУЧИОЦА: 

 

      _____________________                                       ______________________________ 

               Директор                                                         Директор Предшколске установе 


