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 БРОЈ: 404-149/2013 ДАТУМ: 10.07.2013. год 

 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 
/12) Комисија за јавну набавку услуга - услуге одржавања програма за управљање 
возним парком и одржавања сториџ система, обликоване у више истоврсних посебних 
целина (партија) од 1 до 2, образована Решењем директора Управе за заједничке послове 
покрајинских органа број:404-149/2013 од 03.07.2013.године сачинила је дана 
10.07.2013. године 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – 

услуге одржавања програма за управљање возним парком и одржавања сториџ система, 
обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2 и то 

 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ 
БРОЈ: 404-149/2013-П1 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга - услуге одржавања програма 

за управљање возним парком и одржавања сториџ система, обликоване у више 
истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2 и то за Партију 1 - услуга одржавања 
програма за управљање возним парком (број КД: 404-149/2013-П1) вршe се следеће 
измене и допуне: 

1. Постојећи МОДЕЛ УГОВОРА на страни 42-46/58 КД се мења са новим 
(ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА), који се налази у прилогу. 

 
  Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.uprava.vojvodina.gov.rs - 
линк Јавне набавке). 

 
ПРИЛОГ (1):  

• ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА  
 
НАПОМЕНА:  
При подношењу понуде понуђачи морају уместо постојећег Модела уговора у оквиру 
понуде доставити ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА који се налази у прилогу, у супротном 
њихова понуда ће бити одбијена. 

 
 
 

                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
                                                                                   Наташа Нађ 
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8) ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА 
• Понуђач је дужан да уз понуду приложи попуњен, потписан и печатиран модел 

уговора, чиме је сагласан да уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, 
потпише уговор који је истоветан са моделом уговора 

• У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора, односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 

 
УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  УСЛУГА  
- услуге одржавања програма за управљање возним парком  

и одржавања сториџ система,  
 обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2 и то 

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ  
 

Редни број ЈНОП 18/2013 
 

         закључен дана *____________ 2013.године (*попуњава Наручилац приликом 
закључења уговора), у Новом Саду, између: 
                                   
 
 1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Марко 
Радосављевић, и 
 
 2. ________________________________________________________________ 

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

 
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту:  
 
Добављач), кога заступа _________________________________________________. 
                                                      (навести функцију и име и презиме) 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 2. Групе понуђача коју чине: 
     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
2.4_____________________________________________________  из _____________, 
                      (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.5_____________________________________________________  из _____________, 
                     (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                                                                    (навести име и презиме) 
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 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 
_____________ 2013. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 
сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  
буде_____________________________ директор ________________________________    
                   (навести име и презиме)                            (навести скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен 
да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 
 
Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу:  

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични 
број: 

08034613 
Матични  
број: 

 

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 
назив банке: 

 

Телефон: 021/2100824 Телефон:  

Факс: 021/2100831 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

                                                                                            
Основ уговора:  

Број ЈН: 404-149/2013 

Редни број ЈН: ЈНОП 18/2013 

Датум објављивања Позива за подношење 
позива на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца  

  
09.07.2013. године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 

 
Понуда изабраног понуђача деловодни број: *___________ од * _________ 2013.год 

НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења уговора 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је јавна набавка услуга одржавања програма за управљање 
возним парком (у даљем тексту: услуга), која је код Наручиоца инсталирана на основу 
Уговора о јавној набавци апликације за управљање возним парком, редни број ЈН 42/2008 
од 30.12.2008.године. 
 

Врста, количина, квалитет и цена услуга утврђене су према Позиву Наручиоца од 
објављеном 09.07.2013. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца у спроведеном отвореном поступку, Техничкој спецификацији из Конкурсне 
документације број:404-149/2013–П1 (у даљем тексту: Техничка спецификација)  и 
прихваћеној понуди Добављача деловодни број: *____________ од *_____________ 
2013. године (у даљем тексту: Понуда). 

--- Напомена: елементе означене са *___ попуњава Наручилац пре закључења уговора --- 
 
Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора. 
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АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
Члан ____. 

 
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________ 
                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                 (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од  
укупно уговорене вредности. 
 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________   
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                                (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  
од укупно уговорене вредности. 
 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________   
                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                                (навести пословно име подизвођача) 
из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  
од укупно уговорене вредности. 
 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара 
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у 
овом члану. 
                                                           

          Члан 2. 
 

 Добављач ће Наручиоцу извршити услуге из члана 1. овог уговора према 
карактеристикама, квалитету и на начин утврђен у Понуди и у складу са захтевима из 
Конкурсне документације број:404-149/2013-П1. 
 
      Члан 3. 
 
 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 
укупно _________________ динара без ПДВ, односно укупно ___________________ 
динара са ПДВ. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 
(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих 
разлога. 

Наручилац се обавезује да ће плаћање Добављачу извршити вирмански у року до 
20 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и обострано потписаног извештаја о 
извршеним услугама. 

 
    Члан 4. 

 
Услуге које Добављач пружа Наручиоцу у периоду одржавања су:  

1. Дистрибуција нових верзија софтвера  
2. Интервенције  
3. Консултације  
4. Дообука корисника  
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       Члан 5. 
 
 Услуге из члана 1. овог уговора извршавају се сукцесивно, на основу захтева и у 
складу са потребама Наручиоца, а закључно са 31.12.2013. године. 
 Добављач је дужан да се приликом реализације уговора у објекту Наручиоца  
придржава важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 
других норматива и стандарда. 

 
 Члан 6. 

 
Права и обавезе Наручиоца и Добављача у вези са стандардним одржавањем које 

је предмет овог уговора су дефинисани Техничком спецификацијом. 
Доказ да су услуге извршене у складу са захтевима и потребама Наручиоца је 

Извештај о извршеним услугама, који обострано потписују представник Наручиоца и 
представник Добављача. 

Добављач  именује ______________________________ као одговорно лице које ће 
бити овлашћено за комуникацију између Наручиоца и Добављача и задужено за вршење 
стручних услуга одржавања апликације за управљање возним парком (еВознипарк).  

Наручилац именује *___________________________ (*попуњава Наручилац пре 

закључења уговора) као одговорно лице за коришћење и администрирање апликације за 
управљање возним парком (еВознипарк), за комуникацију са Добављачем, као и за 
дефинисање захтева у име Наручиоца и потписивање извештаја о извршеним услугама. 

 
      Члан 7. 
 
          За захтеве Наручиоца за измену и дораду апликативног решења, која нису 
обухваћена стандардним одржавањем, примењиваће се услови додатног одржавања из 
Техничке спецификације.  

 
Члан 8. 

 
 Цена ангажовања Добављача за услуге предвиђене додатним одржавањем 
обрачунаваће се по званичном ценовнику Добављача. 
          Ангажовање Добављача се евидентира радним налогом чије извршење својим 
потписом потврђује одговорно лице Наручиоца. 
          Наручилац ће Добављачу платити обрачунати износ за радне сате утрошене у 
оквиру додатног одржавања по испостављању рачуна Добављача, а на основу 
достављеног ценовника Добављача. 

 
Члан 9. 

 
         Сви подаци које уговорне стране буду саопштавале једна другој у писменој, 
усменој, електронској и другој форми сматраће се поверљивим, односно пословном 
тајном.  
         Обавеза чувања пословне тајне односи се на све запослене, као и на све друге 
особе укључене у пословање између Наручиоца и Добављача. 
 

Члан 10. 
 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као 
гаранцију за  извршење уговорне обавезе, безусловну, неопозиву, наплативу по првом 
позиву регистровану, бланко соло меницу серијског броја: *_____________ (*попуњава 
Наручилац пре закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ од 10% од 
вредности уговора без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од окончања 
реализације уговора.  

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за извршење уговорне 
обавезе, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко 
соло менице из става 1. овог члана. 
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 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу да 
може реализовати депоновану бланко соло менице из става 1. овог члана у случају да не 
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен начин и квалитет извршених 
услуга, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором. 
 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све 
до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 
 У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова 
насталих због накнадне набавке услуга од  другог Понуђача-Добављача. 

 
Члан 11. 

 
Овај уговор се закључује на одређено време, до обостраног извршења свих 

уговорених обавеза. 
  

Члан 12. 
 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и 
одредбе других позитивних прописа који регулишу материју која је предмет овог уговора. 
  

Члан 13. 
 
  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 14. 
 
 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 
(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка. 
 
 
            ЗА НАРУЧИОЦА                         ЗА ДОБАВЉАЧА 
м.п. ________________________                  м.п.   _________________________ 
 

 
  
  
   

 
 


