
  
1/8 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 40 81  
office.uprava@vojvodina.gov.rs 

 

  

БРОЈ: 404-53/2015-02 

 

 

ДАТУМ: 13.02.2015.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ 

ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

ЈН МВ 4/2015-П1 

ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација објављени на 

ПЈН и интернет страници Наручиоца: 

13.02.2015.године 

Рок за подношење понуда: 25.02.2015.године до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда:  25.02.2015.године у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Новом Саду, 13.02.2015.године 
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/12 и 14/2015)  

Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-53/2015-02  од 10.02.2015. 

године 

припремила је 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ 

ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 

ЈН МВ 4/2015-П1 

ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 

 

 

1)  У   делу 8)  Конкурсне документације, Модел уговора, мења се и гласи:  
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НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

8) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена:  Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној 
набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно 
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду. 

-у случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно 

понуде са  подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

УГОВОР 

о јавној набавци  услуге графичке дораде у поступку јавне набавке мале 

вредности, обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 

до 2 

Редни број ЈН МВ 4/2015-П1 

ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 

 

  

         закључен дана _____________ 2015. године, у Новом Саду, између: 

 

  1. УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.   ( у даљем тексту: Наручилац), коју заступа 

директор Добривоје Антонић, и 

 

  2.____________________________________________ из _________________,  

             (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул._______________________________ бр. _____ ( у даљем тексту: Добављач) , 

кога заступа ______________________________________________. 

            (навести функцију и име и презиме)   

                                                                      

 

 АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

 

 

  2. Групу понуђача чине: 

 

  2.1._________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2._________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.________________________________________  из _________________,  

           (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

 а коју заступа __________________________________________________________, 

            (име и презиме) 

 _______________________________________________________________________   

           (функција)                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

( у даљем тексту:Добављач). 
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    Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: ________________ од  

_______________  је саставни део овог уговора. 

  Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу.   

 

 

 

Подаци о наручиоцу:                 Подаци о добављачу:             

 

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични број: 08034613 Матични број:  

Број рачуна: 840-1572845-61 

Буџет АПВ-ЕВИДЕНЦИОНИ 

РАЧУН ПРИХОДА 

Број рачуна:  

Телефон: 021/487 4081 Телефон:  

Факс: 021/487 4087 Факс:  

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

Интернет 

страница 

наручиоца: 

www.uprava.vojvodina.gov.rs  

                                

                                                                

Основ уговора:  

Број ЈН: ЈН МВ 4/2015 

Датум објављивања јавне набавке на 

Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 

13.02.2015.године 

Број и датум Одлуке о додели уговора  

 

Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2015.године 

 

  

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

  Предмет уговора је јавна набавка услуге графичке дораде, обликована у више 

посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, Партија 1. Услуге графичке дораде, 

а према техничкој спецификацији из конкурсне документације број 404-53/2015-П1. 

  Врста, количина и цена услуга утврђене су према Позиву и Конкурсној 

документацији Наручиоца објављеним на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 13.02.2015.године, спроведеном у поступку јавне набавке 

мале вредности и прихваћеној понуди Добављача број:____________ од 

_____________2015. године (у даљем тексту:Понуда). 

  Понуда из става 2. овог члана чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 

 

 Добављач ће извршити услуге из члана 1. овог Уговора у складу са потребама 

Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике.  

 Услуге графичке дораде Понуђач је дужан да обави стручно, квалитетно, у 

складу са добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке. 

  

 

 

 

 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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Цена 

 

Члан 3. 

 

     Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач 

дао у Понуди. 

         Укупна цена уговорених услуга из члана 1. овог уговора износи  

_____________________ динара, без обрачунатог пореза на додатну вредност, 

односно __________________ динара са обрачунатим порезом на додатну вредност. 

  Уговорена цена је фиксна (непроменљиве) током рока важења уговора и неће 

се мењати ни из каквих разлога. 

    

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

 

Члан ____.  

 

  Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

   Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

  Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

  За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач  као 

да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3.   овог 

члана. 

 

 

Рок и начин пружања услуге 

 

Члан 4. 

 

Добављач се обавезује да ће уговорене услуге из члана 1. овог уговора 

извршавати сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, на основу појединачних 

писмених захтева Наручиоца, упућених путем поште, e-maila или телефакса. 

Добављач се обавезује да ће услуге извршити у року од 1 (једног) дана од 

дана пријема захтева Наручиоца. 

  

Место пружања услуге 

 

Члан 5. 

 

 Услуге које су предмет овог уговора извршавају се у пословним просторијама 

Добављача, а испорука се врши у просторијама Наручиоца, и то у Новом Саду,зграда 

Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16. 
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Квалитет пружене услуге 

 

Члан 6. 

 

   

  Добављач се обавезује да ће уговорене услуге извршити стручно и 

квалитетно, а у свему у складу са законским прописима, техничким прописима, 

нормативима и стандардима за ову врсту услуга, сходно датој понуди.  

 Добављач се обавезује да приликом сваког вршења услуга Наручиоцу изда и 

овери радни налог. 

 Уговорне стране су сагласне да ће доказ о извршеним услугама бити радни 

налог оверен потписима овлашћених лица Добављача и Наручиоца. 

         Овлашћена лица Наручиоца која врше комуникацију са Добављачем и 

потписују радне налоге за извршене услуге су Нусрета Бакић и Драгана Брзак 

Винцетић. 

         Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, односно имају видљиве 

мане, овлашћено лице Наручиоца може одбити пријем услуга тако што неће оверити 

радни налог. 

У случају из става 5. овог члана овлашћено лице Наручиоца сачиниће 

Записник о рекламацији и писменим путем ће захтевати од Добављача да најкасније 

у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева поново изврши предметне услуге.  

 Наручилац има право да раскине уговор и да захтева накнаду штете и  

накнаду трошкова насталих због накнадне набавке услуга од другог понуђача-

добављача, уколико Добављач ни у року из става 5. овог члана не поступи у складу 

са захтевом Наручиоца за поновно извршење услуга.  

 

Члан 7. 

 

  Уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са пружањем услуга   

Наручилац има право да уновчи депоновано средство обезбеђења за извршење 

уговорених обавеза. 

 

 

Члан 8. 

 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за обезбеђење 

извршења уговорне обавезе, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, 

регистровану, бланко соло меницу серијског броја _____________ са меничним 

овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који 

је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за обезбеђење 

извршења уговорне обавезе, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде 

о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана. 

 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу 

да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у 

случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок 

испоруке  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. 
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Плаћање 

 

Члан 9. 

 

          Наручилац се обавезује да  Добављачу исплати уговорену цену из члана 3. 

овог уговора вирмански, након пружања уговорених услуга, у року до 20 дана од 

дана достављања исправно сачињеног рачуна услуге са радним налогом. 

          Добављач испоставља рачун по извршењу услуге и доставља га на плаћање, 

са приложеним радним налогом, потписаним од стране представника Наручиоца који 

је извршио пријем.  

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити 

одобрена за наредну буџетску годину. 

 

   

Завршне одредбе 

 

Члан 10. 

 

  Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања свих уговорених 

услуга. 

         Услуге које су предмет овог уговора у погледу количина су потребе Наручиоца 

са одступањем до ±10% од укупно уговорених количина. 

 

Члан 11. 

 

  Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе  Закона о облигационим 

односима и Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 12. 

 

  Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне 

стране ће покушати да реше  споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се 

решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду. 

 

 

Члан 13. 

 

  Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 6 (шест) примерака а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 

        ЗА НАРУЧИОЦА                                                              ЗА ДОБАВЉАЧА 

      _________________                _________________ 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама 

односно да попуне нови модел уговора. 

 

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

 

 

 

      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

        Милан Станков, члан 

                           Нусрета Бакић, члан 

        Маја Стојичић, члан 

 

 

 

 

 

 

 


