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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
T : +381 21 487 4081 F: +381 21 4874087 
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I ИЗМЕНА  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-184/2016  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ СА 

ЗАМЕНОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТОМ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
ОПРЕМЕ У АУТОСЕРВИСУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
ЈНОП 32 /2016 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Позив и Конкурсна документација објављени 

на ПЈН и интернет страници наручиоца: 
28.10.2016. године 

Рок за подношење понуда: 28.11.2016. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда: 28.11.2016. године у 11:00 часова 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број: 404-184/2016 од 18.10.2016. 

године  п р и п р е м и л а  ј е  

 

I ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ СА ЗАМЕНОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 

ПРОЈЕКТОМ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОПРЕМЕ У АУТОСЕРВИСУ 

 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (ред. бр. ЈНОП 32/2016) - 

 
 

 

 

1) У делу VII) Конкурсне документације, МОДЕЛ УГОВОРА, мења се и гласи:  
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VII - МОДЕЛ УГОВОРА - НОВИ 

 

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 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 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И 

АДАПТАЦИЈЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ СА ЗАМЕНОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТОМ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ ОПРЕМЕ У АУТОСЕРВИСУ 

Редни број јавне набавке: ЈНОП 32/2016 

          

  

         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 Горан Ћато, 

и 

 

 2. ______________________________________________________________ 
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _____________________________, ул.___________________________ бр.____, 

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

                                                                  (навести функцију и име и презиме) 

*(Попуњава понуђач при давању понуде)   
 
ИЛИ 
 

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____, 

 

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа _______________________________. 
                                                                                               (навести име и презиме) 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2016. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 
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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. 
*(Попуњава понуђач при давању понуде)   
 

Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу: *(Попуњава понуђач  

                                                                                                                                      при давању понуде)  
 

ПИБ: 100716377 ПИБ: 
 

Матични 

број: 
08034613 Матични  број: 

 

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 

назив банке: 

 

Телефон: 021/487 4081 Телефон:  

Факс: 021/487 4087 Факс:  

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

 

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-184/2016 

Редни број ЈН: ЈНОП 32/2016 

Датум објављивања Позива за подношење 

позива на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца  

  

 28.10.2016. године 

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

уговора 

 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: _______ од  ______ 2016. године* 
* попуњава Наручилац пре закључења уговора   

       

Уговорне стране сагласно констатују: 

 -да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС», бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке 

услуга – израда идејног пројекта санације и адаптације аутоперионице са заменом 

инсталације и пројектом технологије опреме у аутосервису, а по Позиву и Конкурсној 

документацији објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

дана 28.10.2016.године;  
  -да је Добављач дана *_____________.године (*попуњава Наручилац пре закључења 

уговора) поднео понуду деловодни број *_________(*попуњава Наручилац пре закључења уговора) 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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  -да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број *______________ од 

________.2016.године (*попуњава Наручилац пре закључења уговора) доделио Добављачу уговор 

о јавној набавци услуга – израда идејног пројекта санације и адаптације аутоперионице 

са заменом инсталације и пројектом технологије опреме у аутосервису. 

 

Члан 1. 

 Предмет уговора су услуге - израда идејног пројекта санације и адаптације 

аутоперионице са заменом инсталације и пројектом технологије опреме у аутосервису. 

 Врста, количина, квалитет и цена услуга утврђени су Техничком спецификацијом 

из Конкурсне документације број:404-184/2016 (у даљем тексту: Техничка 

спецификација) и прихваћеном Понудом Добављача деловодни број:____________ од 

_____________2016. године (у даљем тексту: Понуда).  

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора и 

Добављач је дужан да се при реализацији уговора у потпуности придржава истих. 

 

 

Члан 2. 

Рок извршења 

 

  Члан 2. 

 Добављач ће Наручиоцу пружити услуге из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама, квалитету и на начин утврђен у Понуди и у складу са захтевима из 

Конкурсне документације број: 404-184/2016. 

           Пружање услуга из члана 1. овог уговора  започиње одмах након закључења 

уговора. 

Рок пружања услуга из члана 1. овог уговора је до 

______________2016.године*(Попуњава понуђач при давању понуде)    

Рок за допуну и дораду пројектно-техничке документације је 2 дана од дана 

примопредаје документације. 

          У случају прекорачења рока из става 3. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 1% уговорене вредности за сваки дан кашњења, 

односно прекорачења уговореног рока, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 10 % вредности уговорене цене услуге. 

 Уговорна казна из става 5. oвог члана почиње да се рачуна од првог наредног 

дана од дана истека уговореног рока и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, 

а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10 % укупне 

цене без ПДВ. 

          Уколико Добављач не изврши услуге ни у максимално дозвољеном року за 

доцњу, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење 

посла, као и да раскине уговор и наплати средство обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања. 

          Право Наручиоца на наплату уговорне казне, као и на наплату средстава 

обезбеђења не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 

 Изузетно рок из става 3. овог члана продужава се на захтев Добављача у 

случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 

закључења уговора, ( као што су : земљотрес, поплава, пожар), као и другим 

догађајима са карактером „више силе“. 
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Цена 

                                                              Члан 3. 

 

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

износи  _______________ *(Попуњава понуђач при давању понуде)   динара без ПДВ, 

односно укупнo  _________________ *(Попуњава понуђач 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. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

             Члан ____. 

 

Извођач 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. 

 

Извођач 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 

Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има 

наведеним у овом члану. 

 

Члан 4. 

 

Наручилац је дужан да Добављачу исплати уговорену цену из члана 3. став 1. 

овог уговора 100% авансно са ПДВ и то у року до 7 дана од дана пријема исправно 

сачињеног предрачуна за уговорене услуге и предаје средства обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања. 

Предрачун из става 1. овог члана мора да буде насловљен на Наручиоца: 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-

30640-67, Управа за трезор. Предрачун мора да садржи позив на број 404-184/2016 и 

датум закључења овог уговора.  

 

                                                 Обавезе Добављача 

Члан 5. 

         Добављач је дужан да : 

-услуге које су предмет овог уговора извршава у складу са важећим законским 

прописима, прописима надлежних органа, нормативима струке и добрим пословним 

обичајима, домаћим и иностраним стандардима; 
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- пројекте  изради тако  да задовоље мере и услове техничке заштите Завода за 

заштиту споменика културе града Новог Сада као и стандарде Европске уније.  

Документација треба да садржи све неопходне провере, прорачуне и техничке 

спецификације потребне за несметану реализацију радова и инсталацијa. 

- идејни пројекат изради и Наручиоцу преда у 3 (три) истоветнa, штампанa 

примерка, и то на српском језику и 2 (два) комплета у електронскоj форми; 

- испоручи на адресу Наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16; 

-поступи по примедбама Наручиоца, као уколико је потребно да се изврше 

евентуалне допуну и дораду и 

- достави изјаву да је одредио једног запосленог који ће бити ангажован као 

одговорно лице за извршење уговора за предметну јавну набавку. Изјава садржи име, 

презиме и контакт податке за одговорно лице. 

За одговорно лице Добављач је одредио _________________________________ 
*(Попуњава понуђач при давању понуде)                                         (име и презиме)

 

                                                                                   
                                                                                                 

Начин примопредаје пројектне документације 

Члан 6. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се примопредаја врши на следећи начин: 

1) Добављач се обавезује да ће завршни докуменат испоручити у складу са 

усвојеном динамиком испоруке. 

2) Наручилац се обавезује да ће у року од 2 дана од пријема документа 

доставити писане примедбе и коментаре на добијени докуменат. 

3) Добављач се обавезује да ће размотрити све достављене примедбе као и 

да ће изменити докуменат у складу са прихваћеним сугестијама за побољшање  у 

договореном  року. 

4) За неприхваћене примедбе, Добављач се обавезује да ће образложити 

неприхватање у року од 2 дана од пријема истих. 

5) Уколико Наручилац не достави примедбе у року од 2 дана, сматраће се да 

их Наручилац није имао и да је докуменат прихватио. 

6) Коначну, усаглашену верзију пројекта Добављач се обавезује да ће 

предати у 3 штампана примерка и 2 примерка у електронској форми на српском језику, 

у року из члана 2. става 3. овог Уговора.  

  7) Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји пројекта, 

који потписују овлашћено лице Наручиоца и Добављача, Наручилац потврђује да је 

сагласан са датим документом, и да је Добављач извршио све уговорне обавезе. 

У току израде идејног пројекта неопходна је стална сарадња Наручиоца и 

Добављача ради конципирања најадекватнијих пројектних решења.  

Сва питања која нису обухваћена пројектним задатком, решаваће се у договору 

са Наручиоцем.  

                              

       Средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза 

      Члан 7. 

 

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као 

средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања безусловну, неопозиву, наплативу 

по првом позиву бланко соло меницу серије ____________* (уписује Наручилац пре 

закључења уговора) са меничним овлашћењем на износ од 100% датог аванса - уговорена 

вредност сa ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања 

реализације уговора-примопредаје извршених услуга и правдање аванса, и која је 

регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. 
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Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као 

средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла, 

безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије 

____________* (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, која је регистрована у Регистру меница Народне банке 

Србије. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон 

депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. и 

става 2. овог члана. 

 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да 

може реализовати депоноване бланко соло менице у случају да не изврши своју 

обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет извршених 

услуга, као и на рок извршења услуга. 

Бланко соло менице из става 1. и става 2. овог члана држаће се у портфељу 

Наручиоца све до испуњења уговорених обавеза Добављача, након чега се враћа 

истом. 

 У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 

реализује бланко соло меницу за добро извршење посла и за повраћај авансног 

плаћања, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке услуга 

од другог Добављача. 

  

                                                     Члан 8. 

За овлашћеног представника Наручиоца за преглед и контролу идејног пројекта, 

као и за сарадњу и комуникацију са Добављачем, одређује се * 

__________________________ (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора). 

 

Члан 9. 

 Добављач не задржава ауторска права на идејном пројекту. 

 

Члан 10. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до обостраног извршења 

уговорних 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 Добављач 2 (два) примерка. 

 

        ЗА НАРУЧИОЦА                         ЗА ДОБАВЉАЧА 

м.п. ________________________                  м.п.   _________________________ 

                Горан Ћато 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВOМ изменom и да 

попуне НОВИ ОБРАЗАЦ VII) МОДЕЛ УГОВОРА - НОВИ. У супротном понуда ће 

се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА. 

 

 

  Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

(www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк Јавне набавке). 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  

1.Милан Станков,члан 

2.Ана Поњичан, члан 

3.Маја Стојичић, члан 

 

 


