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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-140-5/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-140/18-IV 

Позив број 404-140-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-140-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

31.10.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-140-8/18-IV 

ДАТУМ 08.11.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 3- Врсте, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, ок извршења, место извршења на странама 5/47-8/47-

мења се рок извршења 

Прилог 7-Образац 7.5. Образац понуде на страни 20/47- мења се рок извршења 

Прилог 13-Модел уговора на странама 30/47-36/47- мења се рок извршења 
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Прилог 14-Упутство понуђачима како да сачине понуду на страни 41/47- Тачка 14.12 

Начин и услови плаћања, рок и начин испоруке, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде- мења се рок извршења 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

У ПРИЛОГУ ДОСТAВЉАМО ИЗМЕЊЕН: 

 

 

Прилог 3- Врсте, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, ок извршења, место извршења  

Прилог 7-Образац 7.5. Образац понуде  

Прилог 13-Модел уговора  

Прилог 14-Упутство понуђачима како да сачине понуду  
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Прилог 3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици 

 

Редни 

број 

ОПИС  Јединица 

мере 

Количина 

 Тип А   

1.  
Конструкција: 

Поцинковани челик антикорозивно заштићен и фарбан у 

боју РАЛ 9006 (боја белог алуминијума)  

Кровна покривка: 

Акрилат 4 мм стандард млечне боје 

Стаклене странице: 

Бочне стране од каљеног сигурносног стакла дебљине 10 

ммса алуминијским стаклодржачима 

Димензије: 

Дужина 4900 мм са три стаклена поља 

Ширина крова 1942 мм, ширина бочне стране од стакла 1345 

мм, Висина 2600 мм 
ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. 
Додатна опрема: 

CITY LIGHT Рекламна осветљена витрина, поставља се као 

самостојећа, двострани постер, фиксни 

Конструкција: 

Носива невидљива конструкција Од поцинкованог челика, 

спољни видљиви делови од елоксираног алуминија 

Димензије плаката: 

ш x в = 1185 x 1745 мм 

Димензије витрине: 

ШxВ = 1297 x 2243 мм 

Дубина витрине 210 мм 
ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Витрина реда вожње: 

Алуминијски оквир и плекси стако 

Димензије 950 х 710 мм ком 

 

 

1 

4 Клупа: 

Челична конструкција у боји РАЛ 9006, са перфорираним 

лимом на седалном делу 

Димензије: 

Ширина 400 мм, дужина 1414 мм 

Клупа се монтира на средњи од три стаклена модула ком 

 

 

 

1 
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Приказ изгледа надстрешнице тип А 

 

Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици 

 

Редни 

број 

ОПИС  Јединица 

мере 

Количина 

 Тип Б   

1.  
Конструкција: 

Поцинковани челик антикорозивно заштићен и фарбан у 

боју РАЛ 9006 (боја белог алуминијума)  

Кровна покривка: 

Акрилат 4 мм стандард млечне боје 

Стаклене странице: 

Бочне стране од каљеног сигурносног стакла дебљине 10 мм 

 са алуминијским стаклодржачима 

Димензије: 

Дужина 6300 мм са три стаклена поља  

Ширина крова 1942 мм, ширина бочне стране од стакла 1345 

мм , Висина 2600 мм 
ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Додатна опрема: 

CITY LIGHT ЦИТY ЛИГХТ Рекламна осветљена 
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витрина, поставља се као самостојећа, двострани постер, 

фиксни 

Конструкција: 

Носива невидљива конструкција од поцинкованог челика, 

спољни видљиви делови од елоксираног алуминија 

Димензије плаката: 

ш х в = 1185 х 1745 мм 

Димензије витрине: 

ШџВ = 1297 џ 2243 мм 

Дубина витрине 210 мм 

 

ком 

 

2 

3.  Витрина реда вожње: 

Алуминијски оквир и плекси стако 

Димензије 950 х 710 мм ком 

 

1 

4 Клупа: 

Челична конструкција у боји РАЛ 9006, са перфорираним 

лимом на седалном делу 

Димензије: 

Ширина 400 мм, дужина 1414 мм 

Клупа се монтира на средњи од три стаклена модула ком 

 

 

 

 

 

2 

Приказ изгледа надстершнице тип Б 

Квалитет: Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен 

начин потврђује испуњеност техничких услова. Понуда понуђача који не достави 

произвођачку документацију биће одбијена као неприхватљива. 
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Местои извршења: Улица Главна (аутобуско стајалиште Тип А се уграђује на Тргу, 

стајалиште Тип Б се уграђује испред ТЦ Атријум).  

Начин извршења: Обавезе извођача је да излије темеље, угради анкере, монтира и 

постави аутобуско стајалиште. 

 Гарантни рок: 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји. 

Рок извршења: 20 календарских дана од дана потписивања Уговора. 

 

МЕСТО, ______________________ 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Укупна вредност без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна вредност са ПДВ   

Понуда се подноси (заокружити):  

1. Самостално 2. Заједничка понуда 3. Са подизвођачима  

Заједничка понуда:  

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачима:  

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење _____________________________ 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% 

учешћа (не више од 50%) се поверава извршење ________________________________ 

1. Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације 

оверене од стране надзорног органа. 

2. Начин извршења: Обавезе извођача је да излије темеље, угради анкере, монтира и 

постави аутобуско стајалиште као и да изврши тестирање и пуштање у рад CITY 

LIGHT рекламних светлећих витрина. 

3. Место испоруке: Улица Главна (аутобуско стајалиште Тип А се уграђује на Тргу, 

стајалиште Тип Б се уграђује испред ТЦ Атријум). 

4. Рок извршења: ______________20 календарских дана од дана потписивања 

Уговора. 

5. Рок важења Понуде: ________дана (не мање од 30 дана) од дана отварања 

Понуде) 

6. Гарантни рок: 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји. 

 

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П. 

ДАТУМ:_______________2018.г.  
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Прилог 13 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној 

улици 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-140/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 

 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

9/15 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић 

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

                                         УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 30.10.2018. године, под бројем 404-140-4/18-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-140/18-IV 

- да је Испоручилац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018. године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део.  

- да Понуда испоручиоца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  
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- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Испоручиоца као најповољнију 

Понуду 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је Израда и уградња аутобуских стајалишта у Главној улици. Врста 

предметних радова утврђена је према потреби Наручиоца и Понуди Извођача радова, а 

исказана је у Спецификацији која чини саставни део овог Уговора.  

  

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи                        динара без обрачунатог 

ПДВ-а, вредност ПДВ-а                     динара, односно                   динара са обрачунатим ПДВ-

ом. 

Исказана јединична цена предметних радова је фиксна и подразумева цену израду аутобуског 

стајалишта, монтирање, испоруку, изливање темења, анкерисање, уградњу и постављање 

стајалишта као и тестирање и пуштање у рад CITY LIGHT рекламних светлећих витрина. 

МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 3. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет јавне набавке изврши у року од 

_______________(не дуже од 20 календарских дана) од закључења предметног Уговора. 

Место извођења радова : Улица Главна (аутобуско стајалиште Тип А се уграђује на Тргу, 

стајалиште Тип Б се уграђује испред ТЦ Атријум). 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 4. 

 

Извођач се обавезује да радове изврши у складу са важећим законским и подзаконским 

прописима, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним 

правилима струке и стандарду пажње доброг привредника и упутствима надзорног органа 

Наручиоца. 

Извођач се обавезује да излије темеље, угради анкере, монтира и постави аутобуско 

стајалиште. 

Извођач се обавезује да изврши тестирање и пуштање у рад CITY LIGHT рекламних 

светлећих витрина. 

Извођач се обавезује да предузима неопходне мере заштите суседних објеката и земљишта 

оградом градилишта и да континуирано предузима мере заштите на раду својих радника и 

трећих лица и противпожарне заштите, те у случају да не поштује ове обавезе одговоран је за 

штету која настане према трећим лицима и искључиво је одговоран према државним 

органима.  
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Извођач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извођења 

радова која настане како према лицима тако и према објектима и покретним стварима.  

Извођач се обавезује да обезбеди атесте за уграђене материјале . 

Извођач се обавезује да по завршетку радова очисти градилиште од материјала.  

Извођач се обавезује да отклони недостатке који се појаве у току извођења радова и у 

гарантном року.  

Извођач се обавезује да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у 

складу са прописима који регулишу предмет Уговора. 

Извођач се обавезује да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се 

евентуално појаве у гарантном року. 

Наручилац се обавезује да обезбеди сталан и ефикасан стручни надзор. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року до 45 (четрдесет 

пет) дана од дана испостављена фактре/ситуације за изведене радове у целости. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2019.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2019.годину и то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години 

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 6. 

 

Извођач на изведене радове даје гарантни рок од _____ (минимум 24 месеца) месеци који тече 

од примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантнтним роковима за 

поједине врсте објеката односно радова ("Службени гласник РС", број 93/2011) другачије 

одређено. Извођач је дужан да у току гарантног рок а, на први писани позив Наручиоца, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова 

и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима.  

Уколико Извођач не отклони недостатке у року датом у позиву, Наручилац има право да исте 

отклони на рачун Извођача радова, ангажовањем другог извођача или активирањем средства 

обезбеђења. 

За штету и неисправност које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси 

одговорност. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе  

Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а 
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са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Уз меницу мора бити достављен доказ о регистрацији менице и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –

писму. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу преда бланко 

сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

и оверено менично овлашћење – писмо. Бланко сопствена меница за отклањање грешака у 

гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења 

мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока. Извођач ће уновчити бланко сопствену 

меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року.  

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8 

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да 

плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5 промила од укупне вредности Уговора, 

за сваки дан закашњења а не више од 5% од вредности уговора. 

Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног 

догађаја и по другим уговореним основама, што ће уговорне стране регулисати анексом 

уговора. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду извршени у року, а наручилац због 

тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, наручилац има право да од 

Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне 

казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ штете 

се утврђује у судском поступку. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 10 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 

вансудским путем уколико Извођач: 

• неблаговремено извршава уговорене обавезе 

• ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова више од 2 дана  

• ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом  

• неквалитетно извршава уговорне обавезе 

• ако извођач не поступа по налозима надзорног органа 

• ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по 

истеку рока од 2 дана или одустане од даљег рада 

• на било који начин, грубо крши одредбе овог Уговора 

• у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене 

разлоге. 

У случају  једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира средство 

обезбеђења за добро извршење посла у целости.  

Извођач може раскинути уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са 

одредбама овог Уговора. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним 

роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 11 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која 

је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања. 

Трошкове сноси страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 12 

Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора стране у овом Уговору ће решавати 

споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 13 

 

Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна. 
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Члан 14 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) примерка за сваку 

од уговорних страна. 

 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација радова 

Прилог бр. 3 - Структура цене радова 

 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  
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Прилог 14 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

14.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

• Начин и рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације оверене 

од стране надзорног органа. 

• Начин извршења: Обавезе извођача је да излије темеље, угради анкере, монтира и 

постави аутобуско стајалиште као и да изврши тестирање и пуштање у рад CITY 

LIGHT рекламних светлећих витрина. 

• Место испоруке: Улица Главна (аутобуско стајалиште Тип А се уграђује на Тргу, 

стајалиште Тип Б се уграђује испред ТЦ Атријум). 

• Рок извршења: у року од 20 календарских дана од дана потписивања Уговора. 

• Рок важења Понуде: не мање од 30 дана од дана отварања Понуде. 

• Гарантни рок:24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји. 

 


