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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. 404-11-3/16-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-11/17-IV 

Позив број 404-11-4/17-IV 

Конкурсна документација број 404-11-5/17-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

20.03.2017.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-11-6/17-IV 

ДАТУМ 29.03.2017.г 

Врши се измена следећих делова-Модел оквирног споразума  члан 10 страна 47/62 и 

исправља се нумерација чланова у моделу оквирног споразума: 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА 

Члан 10. 

 

Извођач радова је дужан да радове изведе у року до______ ( максимум ___) дана од: 

-дана обостраног потписивања појединачног уговора (уколико се не уговарају средства 

обезбеђења) и пријема захтева за рад; 
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-дана ступања на снагу појединачног уговора (уколико се уговарају средства обезбеђења) и 

пријема захтева за рад; 

-дана издавања наруџбенице изабраном понуђачу 

Мења се и Прилог 18 Упутство понуђачима како да сачине понуду на страни 53/62  у табели 

Понуда мора да садржи 

Брише се "Бланко соло меница за озбиљност понуде" 

и на страни 59/62 

18.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава 

право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, 

друга на ранг листи . У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона.  

и сада гласи: 

18.19.РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона о јавним 

набавкама. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

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 достављамо : 

Прилог 17-Модел оквирног споразума 

И  сада гласи: 
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Прилог 17. 

 

 

 
 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. 

МАРЂЕЛОС 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-11/17-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2017.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 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2017. године. 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

      Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ca 

циљем закључења оквирног споразума број 404-11/17-IV УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА 

ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. МАРЂЕЛОС, са циљем 

закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године; 
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-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 404-11-/17-IV од 

________.године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Извођача; 

-да је Извођач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 

оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Извођач; 

-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице о јавној набавци Извођач, на основу овог оквирног споразума; 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

Члан 1 

 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци 

или издавање наруџбенице о јавној набавци Извођачу, у складу са условима из конкурсне 

документације за отворени поступак јавне набавке кроз оквирни споразум број 404-11/17-IV- 

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. 

МАРЂЕЛОС, Понудом Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 

Наручиоца. 

Спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и 

чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о 

јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.  

 

Члан 2 

 

Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе 

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. 

МАРЂЕЛОС у свему према Понуди Извођача, Предмеру свих врста радова и Обрасцу 

структуре цене. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему неопходну 

за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим 

прописима и стандардима. 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 3 

Извођач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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Члан 4 

 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1( једне) године, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о 

јавној набавци или издавање више наруџбеница Извођачу, у зависности од стварних потреба 

Наручиоца 

 ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 5 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 20.833.333,00 динара, без урачунатог 

ПДВ-а. 

Јединичне цене радова и материјала  исказане су у Понуди Извођача без ПДВ-а.У цену су 

урачунати сви трошкови које Извођач буде имао у реализацији предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Члан 6 

Плаћање уговорене цене извршиће се на начин предвиђен у прихваћеној понуди уплатом 

на рачун Извршиоца број ___________________________________отворен код 

__________________________. 

Плаћање радова који су предмет ове набавке врши се по испостављеним привременим 

ситуацијама, у року од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне 

привремене ситуације оверене од надзорног органа. 

Извођач је дужан да примерак привремене ситуације благовремено достави Надзорном 

органу, а Надзорни орган је дужан да је прегледа и да у року од 7 (седам) дана од дана 

пријема оверену ситуацију преда Извођачу. 

Извођач се обавезује да по пријему оверене ситуације фактурише неоспорени део радова 

из ситуације и заједно са копијом оверене ситуације достави Наручиоцу. 

Извођач је дужан да уз привремену ситуацију достави извештај о укупно извршеним 

радовима. 

Наручилац се обавезује да по пријему оверене привремене ситуације и овереног извештаја 

уз привремену ситуацију од стране надзорног органа изврши плаћање у законском року. 

Стварну вредност свих извршених радова, Наручилац ће исплатити на основу коначне 

ситуације Извођач, по пријему исте. 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
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Члан 7 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће Извођачу упутити позив за доставање понуде у циљу издавања 

наруџбенице или закључивања појединачног уговора, са техничком документацијом и 

предмером радова, материјала и услуга. 

При закључивању појединачних уговора или издавања наруџбенице не могу се мењати 

битни услови из овог оквирног споразума. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито сдржи цену, врсту и рок за извршење истих. 

Рок за достављање понуде из става 1.овог чалана, износи 3 дана од дана упућивања 

Извођачу позива за достављање понуде. 

Позив за достављање понуде биће упућен електронски на адресу Извођача, а Извођач је 

дужан да, одмах  по пријему, потврди пријем захтева за понуду. 

Извођач је дужан да у року предвиђеном у ставу 4.овог члана, достави своју понуду на 

адресу Наручиоца електронским путем. 

Понуда из става 1.овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и 

не моће се мењати. 

Наручилац ће појединачне набавке радова/услуга реализовати издавањем наруџбенице 

Извођачу или потписивањем појединачног уговора. 

Наручилац ће доставити на потпис уговор у року од 5 (пет) данаод дана усвајања понуде 

из става 1. овог члана, или издати наруџбеницу уколико је иста достављена у свему у 

складу са овим оквирним споразумом.Наручилац може одбити понуду у истом року уз 

писано образложење. 

Уколико Извођач одбије да достави Понуду наручилац ће уновчити средство обезбеђења 

за добро извршење посла. 

Члан 8 

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из 

овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, 

рокова извођења радова, гарантног рока. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 9 

Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, 

преда Наручиоцу 1(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење 

посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  
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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 оквирног споразума, без ПДВ-а. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног 

споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

• не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 

споразумом,  

• не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

• не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац 

закључе по основу оквирног споразума. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

Члан 10 

За добро изврешење посла-појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу 

оквирног споразума 

Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 

основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење 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 појединачног уговора , без ПДВ-а. 

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

За отклањање грешака у гарантном периоду-појединачни уговор о јавној набавци 

закључен на основу овог оквирног споразума 
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Извршилац се обавезује да, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену  меницу, као 

обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака 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, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности из појединачног уговора , без ПДВ-а. 

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац у току трајања гарантног рока не 

отклони недостатке утврђене приликом примопредаје. 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 11 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. И једна и друга страна уговорна страна могу посебно покренути 

поступак за раскид оквирног споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од 

друге уговорне стране. 

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокоана другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање 

евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума је дужна да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА 

Члан 12 

 

Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисани 

закључивањем појединачних уговора. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 13 

Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе 

Наручилац и Извођач радова, не изведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан 

износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених радова. 
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Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА 

 

Члан 14 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој 

документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који 

важе за уговорену врсту радова.  

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу 

појединачног уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и 

Извођач радова, или издатој наруџбеници, у складу са овим оквирним споразумом.  

Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су 

радови завршени. 

Овлашћено лице Наручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају 

изведених радова и о томе ће сачинити записник. 

Приликом примопредаје радова овлашћено лице Наручиоца је дужан да изведене радове 

прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти Извођачу радова, а Извођач радова је дужан да у присуству овлашћеног лица 

Наручиоца изврши испитивање функционалности изведених радова и да овлашћеном лицу 

Наручиоца достави Технички извештај о изведеним радовима.  

Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица 

Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице 

Наручиоца. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 

Извођача радова без одлагања. 

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да 

се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених 

радова без одлагања и да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку. 

У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова 

да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења 

 

Члан 15 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

11/12 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Извођач радова се обавезује да уклони са градилишта шут и сав остали отпад настао при 

извођењу уговором утврђених радова, уз претходну најаву и сагласност Наручиоца о садржају 

шута и отпада који се уклања са градилишта и уреди га на начин одређен инвестиционо 

техничком документацијом. 

Такође се обавезује да ће са отпадним материјама поступати у складу са одредбама Закона о 

заштити животне средине (Службени гласник РС број 135/04), Закона о поступању са 

отпадним материјама (Службени гласник РС број 25/96 и 26/96) и Правилника о условима и 

начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (Службени гласник РС број 

55/01).  

Отпадне материје се не смеју одлагати на простору Наручиоца, већ се исте морају одлагати на 

унапред одређеним местима која поседују Сертификат за складиштење опасних материја, уз 

обавезу достављања Наручиоцу Сертификата. 

Извођач се обавезује да одмах обештети Наручиоца за штету насталу употребом унетих 

опасних супстанци у Предузеће од стране Извођача и његових подизвођача 

ВИША СИЛА  

Члан 16 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 

рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени 

од стране погођене вишом силом.  

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

ГАРАНТНИ РОК  

Члан 17 

 

Извођач је у обавези да да гаранцију за извршене радове у периоду ______(минимум 12 

месеци од дана завршетка радова) 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18 
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За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 

регулишу облигационе односе.  

Члан 19 

Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно.  

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

Члан 20 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана 

обостраног потписивања. 

Члан 21 

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна 

задржава по  2 (два). 

 

 

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

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2017. 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 оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела оквирног споразума. 

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

оквирног споразума 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 оквирног споразума.  

 

 

 


