
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Наручилац - Министарство финансија, Управа за игре на срећу, Београд, Ул. 

Омладинских бригада бр. 1  врши 

 

 

 

ИЗМЕНУ I  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈНМВ 6/2020  

 Набавка нафтних деривата путем дебитне картице 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 – Набавка нафтних 

деривата путем дебитне картице, врши се зaмена постојећих страна 4, 17, 18, 21, 27, 34, 35 

и 36 новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део 

Конкурсне документације.   
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  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Предмет набавке: набавка нафтних деривата путем дебитне картице. 

 

Испорука добара која су предмет јавне набавке је сукцесивна, а количину и динамику 

испоруке утврђује Наручилац на основу усменог или писменог захтева лица овлашћеног за 

набавку. 

 

Предмет и количина 

 

Предмет Процењена количина Јединица мере 

Евро Дизел 13.300,00 литар 

Евро премијум БМБ 95   4.400,00 литар 

 

Начин, рок и место испоруке 

 Испорука добара која су предмет јавне набавке је сукцесивна, а количину и динамику 

утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за набавку. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из техничке 

спецификације и обрасца понуде. 

Дебитна картица ће представљати средство евидентирања купопродајних трансакција 

горива које врши Наручилац. 

Наручивање и преузимање картица од понуђача вршиће се на основу писаног захтева 

Наручиоца, који садржи врсту горива, регистарске ознаке и врсту возила за које ће бити издата 

дебитна картица. 

 Понуђач је дужан да изврши испоруку добара одмах по захтеву Наручиоца на свим 

бензинским станицама понуђача. 

 Испорука предметних добара вршиће се на безинским станицама изабраног понуђача. 

 

Гаранција 

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим 

прописима и стандардима која се односе на испоруку предметних добара.. 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана од отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рака важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 

не може мењати понуду. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
Испорука предметних добара вршиће се у складу са важећим законским и подзаконским 

прописима. Предметна добра морају у погледу квалитета испуњавати стандарде SRPS, а у складу 

са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени 

гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17 - исправка, 50/18, 101/18, 93/19, 91/20 и 

102/20).  

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених 

добара, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника 

о рекламацији, у супротном наручилац задржава право да раскине уговор.  

Лице одговорно за праћење и реализацију овог уговора одређује Наручилац пре закључења 

уговора. 
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, а подносилац понуде је дужан да у Обрасцу понуде наведе да се подноси заједничка 

понуда. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона може се доказати и достављањем попуњеног и потписаног обрасца Изјаве 

члана групе понуђача и Обрасца изјаве у складу са чл. 75. ст. 2. Закона. Изјава се попуњава за сваког понуђача из групе. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

Наручиоцем и опис услуге сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Такође Споразум мора садржати и податке о: 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

 понуђачу који ће издати рачун;  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и 

задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЕВЕНТУАЛНИХ 

ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ  

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање добављачу вршиће се на основу предрачуна, у оквирном року који не може дужи од 30 дана од дана уредно примљене 

профактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019). 

Плаћање предметних добара вршиће се авансно на основу предрачуна према инструкцијама понуђача. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун понуђача за коришћење дебитне картице. 

Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава. На основу извршених уплата Наручиоцу се на крају 

месеца издаје авансни рачун који гласи на износ потрошених средстава и служи за „затварање” аванса. 

Продавац је дужан да једанпут месечно уз коначни рачун достави и спецификацију извршених трансакција путем картица по 

свим дебитним  или кредитним картицама. Спецификација треба да садржи: назив купца, број фактуре, ставка, број картице, 

датум, регистарска ознака, продајно место, врста нафтног деривата, километража, отпремница, тип возила, тип картице и број 

фискалног исечка. 

 

Уколико дође до промене возила или регистарских ознака, Наручилац ће обавестити понуђача о истом,  а понуђач ће издати 

картицу у складу с изменама.  

Испоручене нафтне деривате понуђач фактурише по цени на дан испоруке Наручиоцу. Под даном испоруке подразумева се 

дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на бензиским станицама понуђача. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Обавеза је понуђача да профактуру региструје у Централном регистру фактура, 

приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. 

гласник РС” бр. 7/18, 59/18 и 8/2019) наручиоцу.  
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Плаћања доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених средстава на позицији у 

финансијском плану за ту намену. 

Обавезе које доспевају у 2021. години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у 2021. години. 

У супротном Уговор о јавној набавци престаје да важи без накнаде штете због 

немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца. 

Уколико Наручилац потроши расположива финансијска средства за реализацију уговора о 

јавној набавци или реализује све своје потребе пре истека рока на који је уговор закључен, уговор 

ће се сматрати раскинутим са последњим даном пружања услуге, односно са даном плаћања 

фактуре за исту о чему ће Наручилац благовремено обавестити Добављача. 

 

8.2. Захтев у погледу начина и услова плаћања 

 
Плаћање добављачу вршиће на основу предрачуна а у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15, 

113/17 и 91/2019). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Обавеза је понуђача да профактуру 

региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за 

трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019) и Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/18, 59/18 и 8/2019) наручиоцу. 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини од 40%.  

 

8.4. Захтев упогледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 

навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде . 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

8.5. Захтеви у погледу средства финансијског обезбеђења приликом закључења уговора 

 

Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора преда Управи за игре на срећу: 

 бланко соло меницу за повраћај аванса потписану и оверену од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Законом о платном промету;  

 од стране овлашћеног лица понуђача потписано и печатом оверено одговарајуће 

менично овлашћење да се меницa у висини од 100% од вредности Уговора са 

ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана дуже од истека рока важности Уговора, у случају неизвршења 

обавеза из Уговора; 

 потврду о регистрацији менице; 

 копију важећег картона депонованих потписа на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана од дана закључења уговора; 

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин 

потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити одбијена 

због битних недостатака.  

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у 

Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 

83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а 

уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без 

ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока на који је Уговор закључен. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. 

 

15.     КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“. 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА  

Елемент критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

 

Редни 

број 

Елементи критеријума Број 

пондера 

Ц1. Понуђена цена  80 пондера 

Ц2. Број бензинских станица на територији Републике Србије 20 пондера 

Укупан број пондера: 100 

 

Начин примене методологије пондера: 

 

1   Најнижа понуђена цена 80 пондера 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добиће 80 пондера, а остале понуде добиће пондере применом доле 

наведене формуле: 

Понуђена цена 

 Ц1 = -------------------------------------------- X 80 

Цена из понуде која се рангира. 

 

2  Број бензинских станица 20 пондера 

 

Понуда са највећим бројембензинских станица добиће 20 пондера, а остале понуде добиће пондере применом доле 

наведене формуле: 

Број бензинских станица 

 Ц2 = -------------------------------------------- X 20 

Цена из понуде која се рангира. 

 

Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим бројем бензинских станица, 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног критеријума – жребањем. 

Жребање спроводи Комисија за јавне набавке тако што се у присуству и након провере од стране понуђача 

цедуље са именима потенцијалних понуђача стављају у једнообразне коверте и члан комисије извлачи један коверат и 

обавештава присутне о резултату жребања. 

Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, Наручилац ће позвати све понуђаче који су 

доставили прихватљиве исто рангиране понуде да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и 

транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији ако 

само један од уредно позваних понуђача присуствује жребању. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач. 
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Напомена: Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара. 

 

Рок испоруке: на захтев Наручиоца на свим бензинским станицама понуђача.  

 

Број бензинских станица које поседује понуђач _________на територији Републике 

Србије. 

 

Рок важења понуде: ______ (словима: _______________________) дана од дана отварања 

понуда. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

Место испоруке добара: Све бензинске станице понуђача на територији Републике Србије. 

 
 

                                   Потпис овлашћеног лица 

Место и датум 

______________________                         _____________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 

потписати образац понуде. 

Сагласно члану 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова,  употреба печата приликом сачињавања понуде није обавезна. 
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Омладинских бригада бр. 1, а на основу позива понуђачима објављеним на Порталу 

Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси НАРУЧИОЦА www.uis.gov.rs 

- Да је ДОБАВЉАЧ у својству ПОНУЂАЧА доставио (самостално/заједничку/са 

подизвођачем) понуду број _______________(биће преузето са понуде) која је заведена код 

НАРУЧИОЦА под бројем ______________________________(уписаће наручилац) (у даљем тексту: 

ПОНУДУ), која у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, која 

се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу Одлуке о додели уговора број 

_________________________________, изабрао ДОБАВЉАЧА за набавку предметне услуге; 

-     Да је НАРУЧИЛАЦ овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона; 

 -    Лице одговорно за праћење и реализацију овог уговора одређује Наручилац након 

његовог закључења. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком 

добара- набавка нафтних деривата путем дебитне картице, у складу са  ПОНУДОМ и 

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ која су саставни део Уговора (спецификација ће бити 

преузета из понуде). 

 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 

 

Предмет 

Процењена 

количина 

 (литар) 

Јединична цена 

без ПДВ 

Јединич

на цена 

са ПДВ 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

(2х4) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

(3х4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Евро дизел 13.300,00   

 

  

Евро премијум БМБ 

95 

4.400,00     

Укупно без ПДВ:  

Укупно са ПДВ:  

 

 

Члан 2. 

 

 Укупно уговорена цена за набавку предметних добара (набавка нафтних деривата путем 

дебитне картице) уговара се до максималног износа од  1.995.836,00 динара без ПДВ односно 

2.395.003,20 динара са ПДВ, а по јединичним ценама. 

 

 Цена садржи све трошкове које Добављач има за реализацију ове јавне набавке. 

 

 

http://www.uis.gov.rs/
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Плаћање предметних добара вршиће се авансно на основу предрачуна. 

 

Добављач је дужан да поступа у складу са одредбама Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 

113/2017 и 91/2019). 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. Обавеза је добављача да профактуру 

региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за 

трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења 

и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019). 

наручиоцу.  

Плаћање Добављачу вршиће се на основу предрачуна према инструкцијама Добављача.  

Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава. 

Добављач је дужан да једанпут месечно уз коначни рачун достави и спецификацију 

извршених трансакција путем картица по свим дебитним картицама. 

Испоручене нафтне деривате Добављач фактурише по цени на дан испоруке Наручиоцу. 

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања горива у возило Наручиоца на бензинским 

станицама. 

Средства за реализацију Плана набавки за 2020. годину обезбеђена су у складу са Законом 

о буџету Републике Србије за 2020. годину и Уредбом о измени општих прихода и примања, 

расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица 

услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (''Сл. Гласник'', бр. 84/2019 и 60/2020 - 

уредба), Глава 16.10 - Управа за игре на срећу, Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор 

финансијског и фискалног система. Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0016 - Обављање послова из области 

игара на срећу, Економска класификација 426 - Материјали. 

 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 

до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

Добављач  је у тренутку закључења уговора предао Управи за игре на срећу: 

 

- Попуњену сопствену меницу за повраћај аванса, у висини од 100% од вредности Уговора 

са ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник 

РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 i 139/2014 – др. закон) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020);  

- Mенично овлашћење да се меницa у висини од 100% од вредности Уговора са ПДВ-а, без 

сагласности Продавца може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од истека 

рока важности Уговора, у случају неизвршења обавеза из Уговора;  

-  Потврду о регистрацији менице;  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис 

и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана 

закључења уговора.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико током важења уговора настану околности због којих се претходно достављени 

инструмент обезбеђења не може искористити, Добављач се обавезује да на писани захтев 

Наручиоца одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржини прихватљивој за 

Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

ОБАВЕЗЕ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА  

Члан 5. 

У складу са прихваћеном понудом рок испоруке је одмах по захтеву Наручиоца. Добављач 

је у обавези да, непрекидно на свим својим бензинским станицама на територији Републике 

Србије, у периоду важења уговора испоручује гориво Наручиоцу у складу са одредбама овог 

уговора. 

Добављач дужан да у својим продајним објектима обезбеди довољне количине и продају 

горива путем дебитне картице као и да омогући Наручиоцу право увида у потрошњу свих врста 

предметних горива по регистарском броју возила. 

Наручивање и преузимање картица, вршиће се на тај начин што ће Наручилац доставити 

Добављачу писмени захтев за издавање картица као и регистарски број и врсту возила за које ће 

иста бити издата и то за потребе службених возила Управе за игре на срећу и возила која су јој дата 

на коришћење. 

                Члан 6. 

Наручилац има право да, приликом испоруке добара непосредним опажањем изврши 

проверу квантитета испоручених добара упоређивањем испоручених количина са количином датој 

у техничкој спецификацији. 

У случају постојања квантитативних недостатака, лице одговорно за праћење реализације 

Уговора, ће то констатовати Записником који потписују присутни представници уговорених 

страна. 

У случају постојања недостатака констатованих Записником, добављач је дужан да без 

одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања Записника, испоручи количину 

предвиђену уговором. 

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна 

износи до 5 % од укупне уговорене вредности набавке. 

Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, 

не испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева 

уговорену казну од 2 промила од укупне вредности уговора. 

 

Члан 7. 

Испорука се сматра извршеном након потписивања записника о извршеном 

квантитативном пријему добара потписаног од стране представника обе уговорене стране. 

 

                                                               ВИША СИЛА 

Члан 8. 

 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних  уговором, рокови извршења обавеза ће се 

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 уговорних странаи 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) и сл.  

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 


