
 
_______________________________________ 
Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-181/2018-5          
Датум: 12.10.2018. 

 

 

 

 

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1) 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ЗНАКОВА СА ИЗМЕНЉИВОМ 

СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У НАДЛЕЖНОСТИ СУИСС 
 

Број јавне набавке: 33/2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б е о г р а д 

октобар 2018. године 



страна 2 од 6 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 33/2018 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-181/2018-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-181/2018-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: 

 
ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ЗНАКОВА СА ИЗМЕНЉИВОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У 

НАДЛЕЖНОСТИ СУИСС 

Број јавне набавке: 33/2018 

 
У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи:  

 

 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 
Датум: 

УГОВОР  
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 
„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и    
 

2. ________________________________, _______________, Улица 
________________ број ____, матични број _____________, ПИБ 
_________________, број рачуна _________________, отворен код 
______________________, које заступа  ______________________________ (у 
даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку 
услуга - Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у 
надлежности СУИСС, спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

 да је Добављач дана ____________2018. године, доставио понуду број 
______________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2018. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 

 
 

Члан 2.  

Предмет уговора је Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у 
надлежности СУИСС, по врсти и техничком опису наведеним у поглављу III Конкурсне 
документације. 
 

Члан 3. 

Уговорену цену чине услуге из чл. 2. овог уговра, по јединичним ценама из прихваћене 
понуде и то:  

 

Р.б
р. 

Врста услуге 
Јединична цена 

(дин.) 
без ПДВ-а 

 
1. 
 

Цена радног сата инжењера за услугу 
(по једном извршиоцу) 

Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом 
у надлежности СУИСС 

 

 
2. 
 

Цена радног сата техничара за услугу 
(по једном извршиоцу) 

Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом 
у надлежности СУИСС 

 

3. 

Цeна по сату  ангажоване привремене саобраћајне 
сигнализације (ПСС) са пратећом радном снагом када не 

постоји измена у режиму саобраћаја при 
Одржавању и санацији знакова са изменљивом 

сигнализацијом у надлежности СУИСС 

 

4. 

Цeна по сату  ангажоване привремене саобраћајне 
сигнализације (ПСС) са пратећом радном снагом када  постоји 

измена у режиму саобраћаја при 
Одржавању и санацији знакова са изменљивом 

сигнализацијом у надлежности СУИСС 

 

 
Уговорене јединичне цене радног сата за ефективно утрошено време за услуге 

предметног  одржавања су са урачунатим свим  трошковима које Понуђач има у 
реализацији предметне услуге. 

     У горе наведеним  урачунатим свим трошковима које Понуђач има у 
реализацији предметне услуге подразумева се да су зарачунати трошкови за радну снагу, 
опрему и средства  ангажовану за  вршење услуга предметног одржавања, организацију, 
припрему, проучавање техничке документације  и све друго.  

     За локације у месту седишта фирме Понуђача и изван места седишта фирме 
Понуђача, с обзиром да се послови обављају на територији целе Србије, време проведено у 
путу до локације и повратак са локације на којој се врши интервенција , за сва ангажовања се 
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признаје и плаћа према важећем ценовнику за одржавање путева ЈППС, који се може видети 
на сајту ЈППС. 

     У цене по сату за привремену саобраћајну сигнализацију (ПСС) са пратећом радном 
снагом су обухваћени  сви трошкови пратеће  радне снаге за ПСС, опреме и средстава 
ангажоване ПСС и зарачунати  су сви трошкови за   постављање-монтажу , коришћење у току 
интервенције и демонтажу ПСС, осим трошкова превоза ПСС и пратеће радне снаге  за време 
проведено у путу ( одлазак и поврвратак ) који се зарачунавају посебно по важећем ценовнику-
нормативу  за одржавање путева ЈППС. 

 Трошкови ангажоване ПСС се признају и зарачунавају од момента почетка  до 
момента завршетка  послова предметног одржавања.    

     Путни трошкови за  путничка возила приликом пружања услуга ће бити признати у 
висини накнаде од 30% цене литре БМБ горива по пређеном километру.  

     У горе наведеним  урачунатим свим трошковима које Понуђач има у 
реализацији предметне услуге нису зарачунати следећи трошкови и зарачунавају се 
посебно и то:  

- Трошкови ангажоване механизације и средстава са пратећом радном снагом 
(као што су дизалица са корпом, телескопска дизалица, теретно возило – камион, возила за 
превоз  и транспорт привремене саобраћајне сигнализације, опреме , радне снаге за рад са 
ПСС  и слична механизација и средства) – зарачунавају се  по важећем ценовнику-нормативу  
за одржавање путева ЈППС, који се може видети на сајту ЈППС. 

Такође трошкова пратеће радне снаге за рад са ПСС и  сваке друге  радне снаге  за 
време проведено у путу ( одлазак и повратак )  се зарачунавају по важећем ценовнику-
нормативу  за одржавање путева ЈППС, који се може видети на сајту ЈППС.   

 За ставке које не постоје у ценовнику-нормативу за одржавање путева ЈППС трошкови 
се зарачунавају уз  претходно одобрење-сагласност  Наручиоца и према приложеној копији 
рачуна-улазној фактури даваоца услуге који се достављају уз фактуре Понуђача.Трошкови за 
ставке  које не постоје у ценовнику за одржавање путева ЈППС морају бити у оквирима 
тржишно упоредивих цена.  

- Трошкови оригиналних или одговарајућих резервних делова и потрошног 
материјала и остало -  зарачунавају се   по ценовнику произвођача-добављача (по улазним  
фактурама добављача) увећани за манипулативне трошкове до 6%, односно према 
приложеним копијама рачуна-улазних фактура добављача које се достављају уз фактуре 
Понуђача. 

Цене из понуде су фиксне, а након потписивања уговора, обрзиром да се ради о 
сукцесивном пружању услуга у периоду до годину дана од дана позива Наручиоца за вршење 
услуге, Наручилац ће прихватити евентуално споразумно повећање цена услуга за проценат 
званично објављеног раста стопе потрошачких цена у Републици Србији.  

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не може бити већа од 
4.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да након потписивања овог уговора а непосредно пре почетка 
рада на пословима одржавања предметне услуге достави Наручиоцу имена извршилаца која 
ће бити ангажованѕ на предметним пословима одржавања и потребна документа (по захтеву 
Наручиоца) којима се доказује да су исти радно ангажовани код Добављача у складу са 
законом, додатним условима ове јавне набавке и овим уговором. 

Сматра се да је Добављач адекватно извршио уговорене услуге, када овлашћено лице 
Наручиоца изврши квалитативни пријем извршених услуга, што се потврђује записником, који 
потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача као и попуњавањем и 
потписивањем захтева и налога.  

Уколико овлашћени представници Наручиоца и Добављача, записнички констатују 
утврђене недостатке при одржавању услуге, Добављач мора извршити услугу одговарајућег 
квалитета у року од 5 дана од дана састављања записника о рекламацији, а ако то не учини 
или се исти или слични недостаци у извршењу услуга понове 3 пута, Наручилац може 
једнострано да раскине Уговор. 

Сматра се да је Добављач квалитетно извршио услугу када овлашћено лице 
Наручиоца својим потписом овери испостављену месечну фактуру за извршене услуге. 
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Члан 5. 

Добављач је дужан да услуге које су предмет овог Уговора врши сукцесивно у 
периоду до годину дана од дана позива Наручиоца за вршење услуге, а на основу 
захтева и према потребама Наручиоца.  
 

Добављач је у обавези да се одазове у року од _______сати од сата пријема захтева 
Наручиоца достављеног путем електронске поште и да отклони квар (реши настали проблем) 
најдаље за 7 календарских дана од дана пријема позива - писменог захтева за интервенцију. 

 
Ако Добављач касни са извршењем уговорених обавеза више од 1 дана, обавезан је 

да Наручиоцу плати уговорену казну од 1% (1 проценат) вредности услуге по налогу - захтеву 
за предметни посао за сваки дан закашњења, а уколико казна у току једног месца приликом 
извршења предметних послова пређе износ од 20% од вредности укупне месечне фактуре-
рачуна, Наручилац може једнострано раскинути уговор.  

 
Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у извршењу услуга 

проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране Наручиоца за несметано 
извршење услуга и у случају немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим 
односима. 

Члан 6. 
 

Добављач нуди гаранцију Наручиоцу у трајању од минимално једне године за 
извршене  услуге, а за уграђене оригиналне или одговарајуће резервне делове најмање у 
трајању од једне године или идентично року који даје произвођач резервних делова или 
материјала. 

 

Члан 7. 

Достављена фактура оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца представља 
основ за плаћање цене извршених услуга. 

По отклањању рекламација, овери захтева и налога, а по обављању послова  
Добављач стиче право да фактурише обављене услуге (једном укупном месечном фактуром) 
једном  месечно од 1. до 10.текућег месеца за претходни месец.  

Добављач је дужан да после извршене услуге, на рачуну-фактури, посебно искаже 
вредност услуге, а посебно вредност оригиналних или одговарајућих резервних делова и 
потрошног материјала. 

Плаћање казне  Добављач врши кроз умањење  вредност фактуре - рачуна по налогу-
захтеву за предметни посао по 1% за сваки дан кашњења . 

Наручилац се обавезује да у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи 
од 45 дана од дана исправно испостављене и оверене фактуре - рачуна у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама изврши плаћање на 
рачун Добављача бр. ____________________ код ____________________банке. 
 

 
Члан 8. 

 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 9. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 10. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака 

за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача 

 
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

в.д. директора 
 

 
ДОБАВЉАЧ 

Директор 

 Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                          
 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним Добављачем. 
 
 
 
 


