
                                                                                    
  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21 487 4093    F: +381 21 487 4087 

office.uprava@vojvodina.gov.rs  

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ:404-93/2016 ДАТУМ: 10.05.2016. год 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-98/2015 од 10.2015.године 

с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  

СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОГРАМА 

ЈНОП 3/2016 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - стручне 

услуге - реализација акредитованог здравственог програма и то на следећи начин: 

 

1. У делу VII конкурсне документације („МОДЕЛ УГОВОРА“) постојећи VII - МОДЕЛ 

УГОВОРА дат на стр. 34-38/50 КД замењује се новим Моделом уговора VII - ИЗМЕЊЕН 

МОДЕЛ УГОВОРА, који је дат у прилогу ових измена и допуна. Понуђачи су дужни да 

приликом подношења понуда доставе „VII - ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА“, у супротном 

њихова понуда ће бити одбијена. 

 

ПРИЛОГ (1): 

1) VII - ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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VII - ИЗМЕЊЕН 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 ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И 
ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ. 

*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 УСЛУГА –  

СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОГРАМА 

Редни број јавне набавке: ЈНОП 3/2016 

 

         закључен дана ________________*.године (*уписује Наручилац приликом закључења 

уговора), у Новом Саду, између: 

                                   

 1. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), 

којег заступа покрајински секретар проф. др Весна Копитовић, и 

 

 2. ________________________________________________________________ 
(скраћено пословно име) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

(у даљем тексту: Извршилац услуге), 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____,  

 

(у даљем тексту: Извршилац услуге), а коју заступа 

____________________________________. 
                          (име и презиме) 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2016. 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. ______. 

 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу 

за извршење преузетих обавеза. 

 

 

 

Подаци о Наручиоцу:           Подаци о Извршиоцу услуга:  



                                                                                    
  

ПИБ: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

ПИБ:  

Матични број: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

Матични  број:  

Број рачуна: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

 Број рачуна и 

 назив банке: 

 

Телефон: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

Телефон:  

Факс: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

Факс:  

E-mail: 
* попуњава наручилац пре 
закључења уговора 

E-mail:  

                                                                                            

Основ уговора:  

Број ЈН: 129-404-93/2016 

Редни број ЈН: ЈНОП 3/2016 

Датум објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници  
10.05.2016. год 

Број и датум одлуке о додели уговора: * попуњава наручилац пре закључења 
уговора 

 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *_________ од  __________. год 
                                                                    * попуњава наручилац пре закључења уговора 

 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је извршење услуга и то стручних услуга - реализација 

акредитованог здравственог програма које се реализују у оквиру пројекта „Заустави-заштити-

помози-Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АПВ“, а који 

спроводи Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију (даљем 

тексту: услуге). 

Врста, количина, квалитет, динамика реализације и цена услуга утврђени су према 

Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 

www.uprava.vojvodina.gov.rs, Спецификацији из Конкурсне документације број:404-93/2016 (у 

даљем тексту: Спецификација) и прихваћеној Понуди Извршиоца услуге деловодни 

број:____________ од _______________2016. године (у даљем тексту: Понуда).  

Спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора. 

 

 

Члан 2. 

Услуге из члана 1. овог уговора обухватају спровођење обуке за здравствене раднике 

која ће се континуирано спроводити током три године, од 2016. до 2018. године, а обухватиће 

1500 здравствених радника, по просечно 25 полазника у 60 група. 

   

 

 

Члан 3. 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


                                                                                    
  

Услуге из члана 1. овог уговора извршавају се током целокупног периода трајања 

пројекта (три године), сукцесивно, у складу са динамиком и временским оквиром који је 

утврђен Спецификацијом и упутствима, односно распоредом добијеним од стране Наручиоца. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

             Члан ____. 

 

Извршилац услуге је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________ 
                        (део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                 (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од  

укупно уговорене вредности. 

 

Извршилац услуге је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________   
                                                   (део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                                (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  

од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Извршилац услуге, 

као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у овом члану. 

 

Члан 4. 

Права и обавезе Наручиоца и Извршиоца услуга у вези са извршењем услуга које су 

предмет овог Уговора детаљно су дефинисани Спецификацијом. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Извршилац услуга 

дао у Понуди. 

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

_________________ динара без ПДВ, односно ___________________ динара са ПДВ. 

Уговорени износ из става 2. овог члана представља укупно уговорену цену за све 

време важења уговора и за све услуге наведене у Спецификацији.  

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 6. 

Пре достављања рачуна Извршилац услуга је дужан да испостави предрачун ради 

ослобађања од ПДВ.  

Плаћање се врши сукцесивно, у року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна за сваку појединачно спроведену обуку и пратеће документације, а према динамици 

утврђеној Спецификацијом и Понудом. 

Рачун за извршене услуге и  извештај о извршеним услугама чине основ за плаћање. 

Извршилац услуга се обавезује да Наручиоцу испостави рачун за пружене услуге, са 

навођењем врсте пружених услуга. 

Рачун за пружене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: ПОКРАЈИНСКИ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ,  21000 Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ 105700713, матични број 08891389, број рачуна 840-

3478741-38 Управа за трезор.  

Рачун мора да садржи позив на број:129-404-93/2016 и датум закључења овог 

уговора.   



                                                                                    
  

Начин плаћања: вирмански на рачун Извршиоца услуге број ______________________ 

код ___________________________ банке у _____________________________. 

Износ за услуге које доспевају у 2017. години и 2018. години, односно обавезе по 

предметном уговору у наредне 2 (две) буџетске године ће бити реализован највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити обезбеђена од донатора у тој буџетској години. 

Члан 7. 

 Након извршења услуга, квалитативну и квантитативну контролу извршиће 

представник Наручиоца, о чему се сачињава Извештај о извршеним услугама, који обострано 

потписују представник Наручиоца и Извршиоца услуга. 

Уколико се установи било какав недостатак или неисправност Наручилац је дужан да о томе 

сачини записник о рекламацији и достави га Извршиоцу услуга, а Извршилац услуга се 

обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони у року 

који је утврђен у записнику о рекламацији, а који не може бити краћи од 5 дана од дана 

сачињавања записника о рекламацији. 

 

Члан 8. 

 Извршилац услуга је дужан да за програм континуиране едукације по којем се 

спроводи обука, обезбеди акредитацију и за 2017. и 2018. годину. 

 Извршилац услуга има обавезу достављања документације надлежном органу ради 

добијања бодова, односно дужан је да редовно доставља потврде о учешћу на едукацији за 

све учеснике акредитованог програма континуиране едукације на начин прописан 

Правилником о ближим условима за спровођење континуиране медицинске едукације за 

здравствене раднике и здравствене сараднике.   

 

Члан 9. 

 Извршилац услуга предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење уговорних 

обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло 

меницу серијског броја ______________* (уписује 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. 

Извршилац услуга, 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 Извршилац услуга 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 извршења, квантитет и 

квалитет услуга, као и у случају да не извршава 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 Извршиоца услуга, након чега се враћа истом. 

У случају да Извршилац услуга 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- Извршилац услуга. 

 

Члан 10. 

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

обавеза. 

 

Члан 11. 

 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. 

 

 



                                                                                    
  

Члан 12. 

  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 13. 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Извршилац услуга 2 (два) примерка. 

 

 

              ЗА НАРУЧИОЦА                                     ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

  м.п._________________________                          м.п. ________________________ 

        проф. др Весна Копитовић 

 

 

 



                                                                                    
  

 

Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације. 

Понуђачи су дужни да приликом подношења понуде поднесу измењен модел уговора, у 

супротном ће њихова понуда бити одбијена. 

Измене и допуне конкурсне документације се објављују на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

Весна Марић             

Наташа Нађ               

      Александра Владуша  

      Весна Ивковић          
 


