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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» број 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-95/2015-02  од 

18.03.2015. године 

с а ч и н и л а  ј е 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-95/2015-02 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 3G ЛИНК ПРИМОПРЕДАЈНИ СЕТ 

           ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈН ОП 8/2015 
 

 

 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – 

3G линк примопредајни сет (БРОЈ КД: 404-95/2015-02), која се спроводи у 

отвореном поступку, ред. Бр. ЈНОП 8/2015 и то на следећи начин: 

У конкурсној документацији на страни 48/57, у делу 8) Модел уговора се 

мења и то: -  у члану 11. став 6. брише реч :“појединачним“, 

     - у члану 12. у ставу 1. иза речи: “депозит,“ додају се речи: “у тренутку 

примопредаје добара,“ , а у ставу 5. истог члана брише се реч : “појединачним“. 
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                                                  НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА 
 

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 

садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. 
МОДЕЛ УГОВОРА уговора ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ ПЕЧАТОМ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ 
ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ И ОБАВЕЗНИ ДЕО ПОНУДЕ. 
Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
а након што му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне референце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

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

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА–  

3G ЛИНК ПРИМОПРЕДАЈНИ СЕТ 

 

 

 Редни број јавне набавке: ЈНОП 8/2015 

 

         закључен дана __________________ 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 

Добривоје Антонић, и 

 

 2. _______________________________________________________________ 

(скраћено пословно име) 
из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа _________________________________. 

                                                                      (функција и име и презиме)
 

 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине: 

     

2.1_____________________________________________________  из 

_____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, и 

          

2.2_____________________________________________________  из 

_____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.3_____________________________________________________  из 

_____________, 
                           (скраћено пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа 

____________________________________. 
                                                                                    (име и презиме) 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ 

од _____________ 2015. године који је саставни део овог уговора споразумне 

стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  

буде_________________________ директор ________________________________    
                   (име и презиме)                                          (скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______. 
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 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: 021/487 4095 Телефон:  

Факс: 021/487 4087 Факс:  

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

  * (попуњава добављач при давању понуде)   

 

                                                                                         

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-95/2015-02 

Редни број ЈН: ЈНОП 8/2015 

Датум објављивања Позива за подношење 

позива на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца  

  

___.03.2015. године 

Број и датум одлуке о додели уговора: попуњава Наручилац пре закључења 
уговора 

 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: ___________ од  _________ 2015. 

године (попуњава Наручилац пре закључења уговора)  

 

 

Члан 1. 

 

 Предмет овог уговора је испорука добара – 3 G линк примопредајни сет, 

(даљем тексту: добра), а у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне 

документације број: 404-95/2015-02 (у даљем тексту: Техничка спецификација).   

 Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву 

Наручиоца објављеним на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, 

Техничкој спецификацији и прихваћеној Понуди Добављача деловодни 

број:____________ (попуњава Наручилац пре закључења уговора)  од _____________2015. 

године (попуњава Наручилац пре закључења уговора)  (у даљем тексту: Понуда).     

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора. 

 

 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. овог уговора испоручити у 

року до _____________* од дана пријема поруџбенице од стране Наручиоца. 
(попуњава добављач при давању понуде)   
 Добављач се обавезује да ће испоруку добара извршити на адресу 

Наручиоца: Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, сопственим превозом и 

преносом уговорених добара до магацина Наручиоца. 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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Члан 3. 

 

 Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач дао у 

Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора 

износи укупно _________________(попуњава добављач при давању понуде)   динара 

без ПДВ, односно укупно ___________________ (попуњава добављач при давању 

понуде)   
 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. 

 

      Члан 4. 

 

 Након испоруке добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће 

представник наручиоца, о чему се сачињава записник о примопредаји, који 

обострано потписују представник Наручиоца и Добављача.  
 Квалитативна и квантитативна контрола добара извршиће се у просторијама 

Наручиоца. 

Уколико се установи било какав недостатак или неисправност Наручилац је 

дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га Добављачу, а 

Добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или 

квантитету отклони најкасније у року од 8 радних дана од дана пријема записника о 

рекламацији. 

Уколико у наведеном року из претходног става Добављач није у могућности 

да отклони утврђене недостатке, у обавези је да предметно добро замени новим. 

 Добављач се обавезује да ће приликом испоруке добара  доставити сву 

техничку документацију потребну за рад (setup), употребу (Operating manual) и 

уколико постоји сервисирање (Maintenance manual) и евентуално проширење и 

техничко унапређење система (upgrade). 

Документација из претходног става  може бити дата и на енглеском језику. 

 

                                                      Члан 5. 

 

Добављач се обавезује да ће извршити обуку за - представнике Наручиоца на 

3G линк ранцу и обуку за коришћење телепромптера, у трајању од минимално 

једног радног дана.  Обука ће се вршити у  просторијама Наручиоца. 

 Трошкове обуке, представника Наручиоца сноси Добављач. 

 

                                              

                                                     Члан 6. 

 

Овлашћена лица за комуникацију и потписивање Записника квалитативној и 

квантитативној примопредаји  испоручених добрима одређена од стране Наручиоца 

и Добављача су:  

Овлашћено лице од стране Наручиоца  је Милан Парошког.  
Овлашћено лице од стране добављача је ____________________________________ 

                                                                                                      (попуњава добављач при давању понуде)   
 

Члан 7. 

 

  Наручилац је дужан да Добављачу вирмански исплати уговорену цену у року 

до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему добара. 

 Исправно сачињен рачун и обострано потписани извештај о испорученим 

добрима представљају основ за плаћање уговорене цене. 
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Члан 8. 

 

 Добављач за испоручена добра даје следећи гарантни рок: 

 

- за 3G линк _________________________________________ 

                          (попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

 

 -за телепромптер__________________________________________  

                                      (попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

 

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о 

квалитативној и квантитативној примопредаји добара. 

 У гарантном периоду Добављач је дужан да одржава функционалност 

апликације и отклања евентуалне грешке. У току пробног рада и гарантног периода 

добављач је дужан да отклонити све недостатке по примедбама Наручиоца, у складу 

са Техничком спецификацијом, као и после истека гарантног рока уколико потичу од 

скривених мана. 

  

Члан 9. 

 

 Добављач је дужан да у току гарантног рока омогући Наручиоцу бесплатан 

upgrade и update за оба дела 3 G линк. 

Добављач се обавезује да ће Наручиоцу за техничку подршку и пријаву квара 

бити на располагању  7 дана, 24 часа.  

Контакт телефон за техничку подршку и пријаву квара је: 

_____________________________________________________ и  

(попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

Е-mail адреса за техничку подршку и пријаву квара је: 

_____________________________________________________ 

(попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

 

Време за одговор техничке подршке/време одзива након пријаве квара је 

_________ сати. 

(попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

 

Члан _____* 

 

У случају квара било ког дела система, који се не може отклонити за 48 сати 

од писане пријаве квара е-маил поруком, Добављач је дужан да замени уређај 

другим истих или одговарајућих особина који ће Наручилац користити док се квар 

не отклони 

*(овај члан ће бити у Уговору само ако се понуђач у Обрасцу понуде обавезао  на ову опцију). 

 

Члан 10. 

 

 Добављач је дужан да у току гарантног рока за телпромптер омогући 

Наручиоцу бесплатан upgrade за софтвер.   

 Добављач се обавезује да ће у року од _________________ од пријаве квара 

                                                         
(попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

е-маил поруком, сервисирати неисправан уређај или део уређаја (уколико се 

признаје гаранција) или замени адекватним до поправке оштећеног дела. 

Контакт телефон пријаву квара је: __________________________________ 

и                                           (попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

                          

Е-mail адреса за пријаву квара је: ___________________________________ 

                                                                                (попуњава Наручилац пре закључења уговора - биће преузето из понуде) 

     

 Члан 11. 
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Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење 

уговорних обавеза, 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 дана 

окончања реализације уговора. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, 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, квантитет и квалитет добара, као и у случају да не извршава друге 

уговорене обавезе у складу са Уговором.  

 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 добара од  другог Понуђача-Добављача. 

 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца 

све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом. 

 Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати 

нереализоване депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је 

Добављач у целости извршио своје обавезе преузете уговором. 

 

Члан 12. 

 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит,у тренутку примопредаје добара, као 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 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 5 дана 

дужи од дате гаранције. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, 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 отклони грешке и не испуни обавезе које је преузео уговором у  вези 

са гарантним роком.  

  Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца 

све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом. 

 Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати 

нереализоване депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је 

Добављач у целости извршио своје обавезе преузете уговором. 

          

 

      Члан 13. 

 

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

уговорених обавеза. 

 

 

      Члан 14. 

 

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

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
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      Члан 15. 

 

  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 16. 

 

 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.   _________________________ 

       Добривоје Антонић
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и 

допунама. 

 

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: 

1. Весна Марић, члан 

                   2. Крешимир Влахек, члан 

                   3. Зоран Шпановић, члан 

                   4. Маја Стојичић, члан 

 

 


