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_______________________________________ 
Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-219/2019-10          
Датум: 24.05.2019. 

 

 

 

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2) 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЉУДСКИX РЕСУРСА (HR) 
 

Број јавне набавке: 44/2019 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Б е о г р а д 
мај 2019. године 
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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-
219/2019-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-219/2019-3, 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: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЉУДСКИX РЕСУРСА (HR) 

Број јавне набавке: 44/2019 

У поглављу III  ВРСТА, ОПИС И ЦЕНОВНИК УСЛУГА, мења се  образац Ценовника 

услуга тако да сада гласи:  
 

Р.бр. Назив Број 
кандидата 

Јединична цена 
по кандидату 

без ПДВ-а 

Укупна 
 цена  

 без ПДВ-а 

1. 

Индивидуални извештај о 
тенденцијама у понашању кандидата 
у различитим пословним 
околностима 

60 

  

2. 
Упоредни извештај о тенденцијама у 
понашањима групе кандидата 

60 
  

3. 

Индивидуална и/или групна 
компатибилност кандидата са 
захтевима одређене позиције у 
организационој шеми компаније 

60 

  

4 

Индивидуална и/или групна 
компатибилност у поређењу са 
компетенцијама постављеним од 
стране компаније 

60 

  

5 
Индивидуална и/или групна 
уклопивост кандидата са 
руководиоцем тима 

60 
  

6 
Комбиновани тест  способности, 
личности  кандидата 60 

  

7 
Тест знања и вештина кандидата – у 
сарадњи са Наручиоцем 

60 
  

 

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7) :_______________________________динара без ПДВ-а. 

(словима_______________________________________________________динара) 

 
Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље 

VI, Образац понуде, као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а“. 

 
У _______________ дана _________ 2019.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 
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М.П. 
 

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: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
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 - Консултантске услуге из области људских ресурса (HR), спровео поступак 
јавне набавке мале вредности; 

 да је Добављач дана ____________2019. 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 _______________2019. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 
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Члан 2.  

Предмет уговора су Консултантске услуге из области људских ресурса (HR), у складу 
са описом наведеним у Поглављу III конкурсне документације.  

Члан 3. 

Уговорену цену чине Консултантске услуге из области управљања људским ресурсима 
(HR Management), у укупноj вредности из прихваћене понуде а по следећим јединачним 
ценама: 

Р.бр. Назив Број 
кандидата 

Јединична цена 
по кандидату 

без ПДВ-а 

Укупна 
 цена 

 без ПДВ-а 

1. 
Индивидуални извештај о 
тенденцијама у понашању кандидата 
у различитим пословним околностима 

60 
  

2. 
Упоредни извештај о тенденцијама у 
понашањима групе кандидата 

60 
  

3. 

Индивидуална и/или групна 
компатибилност кандидата са 
захтевима одређене позиције у 
организационој шеми компаније 

60 

  

4 

Индивидуална и/или групна 
компатибилност у поређењу са 
компетенцијама постављеним од 
стране компаније 

60 

  

5 
Индивидуална и/или групна 
уклопивост кандидата са 
руководиоцем тима 

60 
  

6 
Комбиновани тест  способности, 
личности  кандидата 60 

  

7 
Тест знања и вештина кандидата – у 
сарадњи са Наручиоцем 

60 
  

 
Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 
Износ ПДВ-а: 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да Консултантске услуге из чл. 2. овог Уговора изврши у року 
од _______ дана од дана пријема писане потврде Наручиоца да су се стекли сви услови за 
почетак посла, у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Ако се записнички утврди да услуге које је Добављач извршио Наручиоцу, имају  
недостатке у квалитету, Добављач мора у примереном року од 5 дана од сачињавања 
записника о рекламацији, о свом трошку отклонити уочене недостатке. 

 
Члан 5. 

 
Сматра се да је Добављач квалитетно извршио услугу из чл. 2. овог Уговора, када 

овлашћено лице Наручиоца својим потписом овери испостављене Извештаје о тестирањеу 
наведене у члану 2. Уговора. 
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Члан 6. 

Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 
дана од дана службеног пријема рачуна, плати уговорена добра и то на рачун Добављача бр. 
_____________________________ код _____________________________банке. 

 
Члан 7. 

Ако Добављач касни са извршењем уговорених услуга више од 3 дана, обавезан је да 
Наручиоцу плати уговорену казну од 1% вредности не извршених услуга за сваки дан 
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне 
вредности уговора, 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 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. 

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) истовених 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. 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 

на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Консултантске услуге из области људскиx ресурса (HR), ЈН бр. 44/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 31. 
маја 2019. године до 09,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 31. маја 2019. године до 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 


