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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. 404-92-5/19-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈН МВ Одржавање комуналних објеката-канала 

 БРОЈ 404-92/19-IV 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-92/19-IV 

Позив број 404-92-6/19-IV 

Конкурсна документација број 404-92-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

05.09.2019.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-92-8/19-IV 

ДАТУМ 09.09.2019.г 

Врши се измена следећих делова-Прилог 3 на страни 5/38, Прилог 7.5-Образац понуде на 

страни 16/38, Модел уговора Прилог 13-на страни 25/38 члан 3 и члан 5, Упутство 

понуђачима у тачки 14.12 на страни 33/38 мења се место извршења радова 

 

У прилогу вам достављамо Измењене Прилог 7.5, прилог 13 и Прилог 14 тачка 14.12 

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 
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Прилог 3 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

 

Ред.број. 

 

Опис 

 

Јед.мере 

 

Количина 

 

1.  Исколчавање и обележавање трасе и објекта  

 
м 224 

2.  Чишћење канала од блата и траве м 224 

3.  Рушење бетонских колских улаза  м
2
 250 

4.  Набавка, транспорт и уградња шљунка д=10цм м
3
 22,40 

5.  Уградња бетонских цеви за израду пропуста 

ФИ 1000 
м

 
224 

6.  Затрпавање канала песком м 224 

7.  Израда колски улаз од бетона МБ20 д=12цм са 

арматурном мрежом Q188 
м

2
 400 

8.  Израда ревизионих АБ шахтова 1,20х1,20х1,20 

д=20цм  
ком 3 

9.  Подбушивање фи 500 м
1
 90 

10.  Подбушивање фи 200 м
1
 46 

11.  Набавка и поплочавање у слоју песка сивим 

бехатон плочама дебљине 6 цм, димензије 

20х20цм ( пресоване). Плоче поставити у слоју 

песка и спојнице фуговати. 

м
2
 90 

 

Место извршења: Рума, улица Иве Андрића 

 

 

 

МЕСТО, ______________________ 

 

ДАТУМ, _________________ 2019.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 ________________________________ 

• Начин и рок плаћања: у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављања 

привремених и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и 

предрачунима радова, оверених од стране стручног надзора/овлашћеног лица. 

 

• Рок извршења: __________дана (не више од 30 радних дана од дана увођења у 

посао понуђача - извођача радова. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 

10 радних дана од дана потписивања Уговора). 

 

• Место извршења: Рума, улица Иве Андрића. 

 

• Рок важења Понуде: ____________не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

Понуде.  

 

• Гарантни рок за изведене радове ___________________не може бити краћи од 

две године од момента извршене примопредаје објекта. 

 

Место и датум            Овлашћено лице Понуђача  

__________________       М.П. ______________________ 
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Прилог 13 

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Одржавање комуналних објеката - канала 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-92/19-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2019.година 
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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: ИЗВОЂАЧ)  

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 

_____________________________________________________.  

У Г О В О Р 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 03.09.2019. године, под бројем 404-92-4/19-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 32. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-92/19-IV 

- да је Извођач на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019. године доставио 

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

саставни део.  

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

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извођача као најповољнију Понуду 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

Предмет овог Уговора су радови- Радови на одржавању комуналних објеката-канала у складу 

са Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности бр.404-92-4/18-IV од 03.09.2019. 

године, Спецификацијом и Понудом Извођача. 

Члан 2. 

 

Вредност набавке из члана 2. овог Уговора износи_____________________________ динара 

без обрачунатог ПДВ-а, износ ПДВ-а____________, односно ________________________ 

динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорена вредност предметне набавке је фиксна. 

 

РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 3. 

Извођач радова се обавезује да ће радове извршити у року од __________________ (не више 

од 30 радних дана од дана увођења у посао) Извођач ће бити уведен у посао најкасније у року 

од 10 радних дана од дана закључења овог уговора.   

Место извођења радова:Рума, улица Иве Андрића. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у са важећим техничким прописима и овим 

уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова се обавезује да се строго придржава мера заштите на раду;  

Извођач радова се обавезује да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да 

је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; 

Извођач се обавезује да након извршених предметних радова уклони остатаке и вишке 

материјала као и да грубо очисти локалитет, односно трасу канала након извршених радова. 

Извођач се обавезује да ће спровести све мере како би обезбедио безбедно и неометано 

одвијање саобраћаја и кретање пешака. 

Извођач се обавезује да ће о свом трошку отклонити све штете које нанесе учесницима у 

саобраћају. 

Извођач се обавезује да предузме неопходне мере заштите суседних објеката и земљишта 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 трећим лицима и искључиво је одговоран према државним органима. 

Наручилац ће обезбедити Надзор и праћење реализације предметних радова именовањем 

лица или ангажовањем Надзорног органа. Евентуалне рекламације од стране Наручиоца за 

квалитет и квантитет извршених радова, достављају се Извршиоцу, у писменој форми у виду 

Записника. 

Извођач се обавезује да у року од три дана отклони све примедбе наведене у Записнику. 

Уколико то не учини, Наручилац има право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете. 
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Извођач се обавезује да фактуру/ситуацију за наплату, сукцесивно извршених предметних 

радова према спецификацији из Понуде, достави на Писарницу Општинске управе општине 

Рума, Орловићева 5, Рума. 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 5. 

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

пет) дана од дана испостављања привремених ситуација/окончане ситуације, сачињене на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са 

предмерима и предрачунима радова, оверених од стране стручног надзора/овлашћеног лица . 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020.годину и то 

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

 

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА 

 

Члан 6. 

 

Извођач гарантује да ће све наручене радове извести у складу са одредбама овог Уговора, а у 

случају непоштовања истог, сагласан је да за радове за које није испоштовао рок извршења 

Извођач умањи вредност и примени уговорну казну, тако што ће то умањење износити 1 

промил од укупно уговорене вредности радова за сваки дан кашњења, а не више од 5% од 

уговорене вредности. Обрачун и наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем 

са истављених ситуација. Извођач даје гаранцију да сви изведени радови одговарају 

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца, да задовољавају 

стандарде траженог квалитета и приложеним сертификатима које издају овлаштене установе. 

Уколико се Наручилац определи да прихвати извршене радове, и ако они не одговарају 

уговореним условима, тада су уговорне стране сагласне да накнадно утврде цену истих. 

Извођач, гарантује да ће испоштовати све потребне количине радова, а у случају да то не 

испоштује сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која настане услед 

тога, због чега прилаже као средство обезбеђења меницу.  

 

Члан 7. 

 

Извођач на изведене радове даје гарантни рок од ____месеци (минимум 24 месеца од дана 

примопредаје) 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 гарантном року отклони све 

недостатке који су настали његовом кривицом (квалитет изведених радова и уграђеног 

материјала). Уколико Извођач не отклони недостатке, Наручилац има право да исте отклони 

на рачун Извођача радова, ангажовањем другог извођача или активирањем средства 

обезбеђења. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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Члан 8. 

 

Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 

- Гаранција за добро извршење посла  

Извођач радова 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 са роком важности који је 30 (тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Уз меницу мора бити достављена 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 понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року  

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Наручиоцу 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. Наручилац 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.  

Члан 9. 

Закључивањем овог уговора Наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 

корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања радова, односно због извођења радова супротно прописаним 

техничким условима и начину њиховог извођења од стране Извођача. 

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извођача, те не постоји 

солидарна одговорност са Наручиоцем. У случају евентуалне штете настале према трећим 

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одгворност има Извођач. 

Члан 10. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 

1. Ако Извођач радова знатно касни са извођењем радова  и не предузима одговарајуће мере и 

акције за скраћење и елиминацију кашњења, 

2. Ако се Извођач радова не придржава правила струке у погледу квалитета извршених  радова 

,    
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3. Ако Извођач радова у року од 8 дана од дана добијања писменог или усменог  налога 

Наручиоца не изведе радове, уговорне стране су сагласне да се уговор сматра раскинутим са 

даном слања писменог обавештења о раскиду уговора од стране Наручиоца, односно даном 

предаје препоручене пошиљке на пошту, а Наручилац ће активирати средство финансијског 

обезбеђења  према Извођачу радова. 

4. У случају раскида уговора Наручилац може активирати средство финансијског обезбеђење 

на име накнаде штете. 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењује одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у 

случају спора признаје се надлежност Привредносг суда у Сремској Митровици. 

Члан 13. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава  по 2 (два) примерка за своје потребе. 

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

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација радова 

Прилог бр. 3 - Структура цене радова 

Уговорне стране: 

 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 до 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављања 

привремених и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима 

радова, оверених од стране стручног надзора/овлашћеног лица. 

 

• Рок извршења: __________дана (не више од 30 радних дана од дана увођења у посао 

понуђача - извођача радова. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 радних 

дана од дана потписивања Уговора). 

 

• Место извршења: Рума, Иве Андрића 

 

• Рок важења Понуде: ____________не може бити краћи 30 дана од дана отварања 

Понуде.  

• Гарантни рок за изведене радове ___________________не може бити краћи од две 

године од момента извршене примопредаје објекта 


