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На основу члана 32. 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. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
354/15-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-354/15-2, 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 у отвореном поступку: 

 
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
Број јавне набавке: 129/2015 

 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, мења се у целости тако да сада 
гласи: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Услуга мобилне телефоније, ЈН бр. 129/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 11. јануара 2016. 
године до 09,30 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен oбразац изјаве о повезивању мобилних са фиксним 
телефонима централе; 

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди 

   Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о 
независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11. 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, мења се у целости тако да сада 
гласи: 
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 5% од процењене вредности јавне набавке без пореза на додату 
вредност, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. (модел обрасца банкарске гаранције за добро извршење посла дат је на 
крају овог Поглавља). Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење 
Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не извршава своје Уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – НА ПРВИ ПОЗИВ 

(меморандум банке) 
 
Назив и седиште банке која издаје гаранцију:........................................................... 
 
Датум:....................................... 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР............................. 

 
Уговор бр............................................ 

 
Назив Уговора:  

 

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, 
Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем 
тексту Корисник) 

Oбзиром да се ________________________________________________________________ 
[уписати назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. 
_________________________ [уписати број Уговора] од _____________________[уписати 
датум Уговора] пружи услуге мобилне телефоније (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да 
сте ви условили у поменутом Уговору да Понуђач треба да вам достави безусловну и 
наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од реномиране банке у износу који је 
тамо наведен као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза Понуђача у складу са 
Уговором, и обзиром да смо ми пристали да Добављачу издамо такву Банкарску гаранцију: 
 
Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Добављача, сносимо обавезу до 
укупног износа од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима], који је платив у врсти 
и односу валута у којима је платива Уговрена цена и обавезујемо се да по пријему вашег 
првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису 
већи од [уписати износ гаранције], као што је горе наведено, без потребе да доказујете или 
дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему. 
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Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Добављача пре него 
што нама доставите такав позив. 

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора 
или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу да буду 
сачињена између вас и Добављача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе 
по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој 
промени, допуни или измени. 

Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива. 

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до [уписати датум 30 дана након датума 
истека рока за извршење посла] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и 
враћа се нама. 

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 

 
Потписи и печати овлашћених лица ........................................................................ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 16. 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, мења се у целости тако да сада гласи: 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу 
пондера за сваки од елемената критеријума:  
 
16.1. Понуђена цена - максимално 100 бодова 

 
Вредновање цена се израчунава се по следећим формулама: 
 
16.1.1 Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у Теленор мрежи – 25 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за минут разговора. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

 X  цена која се бодује 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 
претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.1.2. Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у Телеком мрежи – 25 

пондера 
Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за минут разговора ка бројевима у мрежи других оператера. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.13. Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у ВИП мрежи – 25 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за минут разговора ка бројевима у мрежи других оператера. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а   
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 X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 
 
16.14. Критеријум: Цена минута разговора ка бројевима у фиксној телефонији у Србији 

– 15 пондера 
Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за минут разговора ка бројевима у фиксној телефонији у Србији. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 15 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 
претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.15. Критеријум: Цена СМС поруке – 10 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену СМС поруке. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 10 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 
 

Заокруживање добијених пондера вршиће се на две децимале. 
 

У  оквиру поглавља V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 
бришу се Образац бр. 1.  Квалитет услуге и Образац  бр. 2.  Изјава о квалитету услуге. 

 

Мења се у целости поглавље VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, тако да сад гласи: 
 
 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2015. године, за јавну набавку 
услуга – Услуга мобилне телефоније, ЈН бр. 129/2015.  
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
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Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:  
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) НАША ПОНУДА ЗА УСЛУГУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ГЛАСИ: 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у Теленор 
мрежи без ПДВ-а  

 
 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у Теленор 
мрежи са ПДВ-ом  

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у Телеком 
мрежи без ПДВ-а 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у Телеком 
мрежи са ПДВ-ом 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у ВИП 
мрежи без ПДВ-а 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у ВИП 
мрежи са ПДВ-ом 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у фиксној 
телефонији без ПДВ-а 

 

 
Цена секунде разговора ка бројевима у фиксној 
телефонији са ПДВ-ом 

 

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају без 
ПДВ-а 

 

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају са 
ПДВ-ом 

 

Месечни износ претплате по претплатничком 
броју  (не већи од 50,00 динара без пореза на 
додату вредност) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 

 

 
 
 
У _______________ дана _________ 2015.г. 

 
 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 

М.П. 
 

Мења се у целости поглавље VII  МОДЕЛ УГОВОРА, тако да сад гласи: 

 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
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Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 

Датум: 
 
 
 

УГОВОР 
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 
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. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12. 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда 
за набавку услуга – Услуга мобилне телефоније, спровео отворени поступак јавне 
набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________2015. 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 _______________2015. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци. 
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Члан 2. 

Предмет уговора је пружање услуга мобилне телефоније по врсти и техничком опису 
наведеном у Поглављу III конкурсне документације. Услуга мобилне телефоније омогућава 
разговор, као и слање СМС и ММС порука у мрежи и ван мреже мобилног оператера у 
земљи и иностранству, затим разговор према фиксним телефонским линијама, могућност 
коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и коришћење 
корисничког сервиса код Добављача као и све остале услуге обухваћене мобилном 
телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања Уговора. Предметна услуга се односи 
на 500 претплатничких бројева у оквиру групе, уз могућност да се у случају потребе 
Наручиоца, број претплатничких бројева повећа, у складу са захтевима Наручиоца. 

Члан 3. 

 
Уговорену цену чине услуге из чл. 2 Уговора, по следећим јединичним ценама без 

пореза на додату вредност: 
 
 

Редни 
број 

Опис Цена без  
ПДВ-а 

Цена са 
 ПДВ-ом 

1. Цена секунде разговора ка бројевима 
у Теленор мрежи 

  

2. Цена секунде разговора ка бројевима 
у Телеком мрежи 

  

3. Цена секунде разговора ка бројевима 
у ВИП мрежи 

  

4. Цена секунде разговора ка бројевима 
у фиксној телефонији 

  

5. Цена СМС поруке у домаћем 
саобраћају 

  

6. Месечни износ претплате по 
претплатничком броју   

  

 

У цене су урачунати сви трошкови које Добављач може имати на основу пружања 
предметне услуге. Цене су фиксне током читавог периода важења Уговора и не могу се 
мењати.  

Укупна вредност извршења услуге са свим трошковима не може бити већа од 
12.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 
 

Члан 4. 

Добављач је у обавези да на дан потписивања Уговора обезбеди све услове и 
започне са пружањем предметних услуга. Гаранција на пружене услуге мора трајати до 
истека рока важности Уговора. 

 

Члан 5. 

Добављач је у обавези да обезбеди и омугући Наручиоцу корпоративни листинг свих 
позива за сваку линију (у електронској форми, преко софтвера понуђача или путем 
одговарајућег извештаја), за све време важења уговора на месечном нивоу. 

  

Члан 6. 

Добављач је обавезан да изврши услугу повезивања пет кућних телефонских 
централa наручиоца на локацијама нарочиоца у Београду: Булевар краља Александар 282, 
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Љубе Чупе 5 и Устаничка 64, и наплатним станицама Шимановци и Ниш, са својом 
централом за мобилну телефонију, а по успостављању техничких услова од стране 
наручиоца и повезивање додатних 15 централа у пословним просторијама наручиоца. 

Повезивање мора да се изврши путем бакарних парица или оптичких влакана целом 
дужином трасе. На овај начин ће бити омогућен саобраћај са фиксних бројева наручиоца ка 
оператерима мобилне телефоније по повољнијим тарифама које је понуђач дужан да 
достави у својој понуди. 

 

Члан 7. 

Добављач је обавезан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 5% од процењене вредности јавне набавке без пореза на додату вредност, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Добављач не извршава своје 
Уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 

 

Члан 8. 

Уговор се закључује на период од две године, а ступа на снагу почев од дана 
преноса бројева код Добављача. 

 Добављач је обавезан да предметну услугу врши стручно и квалитетно 24 часова 
дневно 365 дана  у години придржавајући се стандарда, прописа и правила струке  који важе 
за ту врсту посла. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да ће фактурисање за пружене услуге вршити на месечном 
нивоу, издавањем фактуре за услуге пружене у претходном месецу, са детаљном 
спецификацијом пружених услуга. Наручилац се обавезује да Добављачу у року који не 
може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015) рачунајући од дана уредно примљене фактуре 
плати износ уговорене цене и то на рачун Добављача бр. __________________________код 
______________________________ банке. 

 

Члан 10. 

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 11. 

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 12. 

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 6 (шест) примерака 
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 
 
 

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 
в.д. директора: 

 
 

Д О Б А В Љ А Ч 
Директор: 

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


