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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 jавну набавку образована Решењем бр. 404-66-5/20-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-66/20-IV– Одржавање путева и улица у 

зимском периоду и набавка соли за путеве  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-66/20-IV 

Позив број 404-66-6/20-IV 

Конкурсна документација број 404-66-7/20-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

17.10.2020.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-66-8/20-IV 

ДАТУМ 03.10.2020.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог број 5.- Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова-врши се измена у делу 3.1. Технички капацитет -докази и то на 

следећи начин: 

 

БРИШЕ СЕ: 

3.1. 

-за средства набављена до 31.12.2018.године-пописна листа основних средстава, на којима ће 

маркером бити означена тражена техничка опрема, а за возила која се региструју очитане 

саобраћајне дозволе и фотокопија важеће полисе осигурања. 
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-техничка опремљеност понуђача може се доказати  и уговором о закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о власништву на којој ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема или уговор о лизингу 

-за средства набављена од 01.01.2019.год. фактура или уговор о куповини 

И ГЛАСИ: 

3.1. 

-за средства набављена до 31.12.2019.г. пописна листа основних средстава, на којима ће 

маркером бити означена тражена техничка опрема, а за возила која се региструју очитане 

саобраћајне дозволе и фотокопија важеће полисе осигурања. 

-техничка опремљеност понуђача може се доказати  и уговором о закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о власништву на којој ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема или уговор о лизингу 

-за средства набављена од 01.01.2020.г. фактура или уговор о куповини 

Прилог број 15 - Модел Уговора мења се члан 9. Гаранција рокова извршења и квалитета и 

то на следећи начин 

БРИШЕ СЕ: 

Извршилац услуга даје гаранцију да ће све наручене услуге извести у складу са одредбама 

овог Уговора, а у случају непоштовања истог, сагласан је да за услуге за које није испоштовао 

рок извршења Наручилац умањи вредност , тако што ће то умањење износити 0,5% од укупно 

уговорене вредности услуга за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности а 

обрачун уговорне казне вршиће се умањењем са привремен или окончане ситуације. 

Извршилац услуге се обавезује да по својој процени, налозима Наручиоца и других 

надлежних органа благовремено предузима све мере за одржавање путева и улица . 

И ГЛАСИ: 

Извршилац услуга даје гаранцију да ће све наручене услуге извести у складу са одредбама 

овог Уговора, а у случају непоштовања истог, сагласан је да за услуге за које није испоштовао 

рок извршења Наручилац умањи вредност , тако што ће то умањење износити 0,1% од укупно 

уговорене вредности услуга за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности а 

обрачун уговорне казне вршиће се умањењем са привремен или окончане ситуације. 

Извршилац услуге се обавезује да по својој процени, налозима Наручиоца и других 

надлежних органа благовремено предузима све мере за одржавање путева и улица . 

 

НАПОМЕНА: 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 се налазе Изменњени Прилог 5 и Прилог 15 
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Прилог 5 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл. 75. ЗЈН и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

1. Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из другог 

одговарајућег регистра; 

2. 

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

2. Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита и кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.   

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита и 
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кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

3. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

 

4. Потписан и оверен „Oбразац изјаве – 

Образац број 12“ који чини део ове конкурсне 

документације. Изјава мора да буде потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

1.1. Извештај о бонитету за јавне набавке 

(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 

привредне регистре. 

 

1.2. Потврда о ликвидности издата од 

НБС-а, Одељења за принудну наплату, 

Одсек за пријем основа и налога 

принудне наплате у Крагујевцу, ул. 

Бранка Радичевића 16а, с тим да понуђач 

није у обавези да доставља овај доказ 

уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници Народне банке 

Србије. 

 

 

 

1.1. Да је у 2017, 2018. и 2019. години 

остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 18.000.000,00 динара. 

1.2. Да понуђач годину дана почев од месеца 

који предходи месецу у коме је објављен 

Позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки није био у блокади ни један дан. 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
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 Да је у периоду од 01.11.2017-01.11.2020.г. 

извршио услуге на одржавању путева и улица 

у зимском периоду у минималном износу од 

18.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Референтна листа (Образац број 13), 

Потврда о добро извршеним услугама 

(Образац број 14) и привремене или 

окончане ситуације или фактура. 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

3.1. 

-за средства набављена до 

31.12.2019.године-пописна листа 

основних средстава, на којима ће 

маркером бити означена тражена 

техничка опрема, а за возила која се 

региструју очитане саобраћајне дозволе и 

фотокопија важеће полисе осигурања. 

-техничка опремљеност понуђача може 

се доказати  и уговором о закупу са 

пописном листом закуподавца или 

другим доказом о власништву на којој ће 

маркером бити означена закупљена 

техничка опрема или уговор о лизингу 

-за средства набављена од 01.01.2020.год. 

фактура или уговор о куповини 

3.2.  

-Препис листа непокретности и 

употребну дозволу где се јасно види да је 

асфалтна база легално уцртана односно 

да поседује употребну дозволу 

-Као доказ тражене удаљености за 

асфалтну базу, доставити одштампану и 

обележену трасу пута у складу са 

постављеним условима и са уписаним 

растојањем измереним помоћу 

http://www.google. rs/maps 

 

-Купопродајни Уговор или рачун где се 

може видети капацитет асфалтне базе.  

 

3.3. за пункт зимске службе: лист 

непокретност.  Као доказ тражене 

удаљеност пункта од центра Руме  

 

-да  поседује у власништву, закупу или на 

основу лизинга следећу техничку опрему: 

3.1. 

-Плуг за чишћење снега - 4 ком 

-Вучни посипач соли - 4 ком 

-Камион кипер -4 ком 

-Комбинована машина-ровокопач - 2 ком 

-утоваривач - 1 ком 

-грејдер - 1 ком 

-ваљак за асфалт - 1 ком 

-булдозер - 1 ком 

-возило путар - 3 ком  

-термоконтејнер за асфалт - 2 ком 

 

 

 

 

 

 

3.2. Асфалтну базу (фабрику асфалта), 

минималног капацитета 100t/h удаљености до 

70 км (растојање ће се мерити од асфалтне базе 

до центра Руме). Као меродавно за одређивање 

удаљености користиће се 

https://www.google.com/maps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Пункт зимске службе минималне 

површине 1ха удаљен максимално 20км од 
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центра општине, где  ће бити лоцирана 

дежурна служба са захтеваном механизацијом 

и потребним материјалом за извршење 

предметне набавке 

 

 

доставити одштампану и обележену 

трасу пута у скалду са постављеним 

условима и са уписаним растојањем 

измереним помоћу 

https://www.google.com/maps/ razdaljina 

između gradova 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 4.1 и 4.2. 

-Копије М образаца  

-копија лиценце 

-потврда о важности лиценце од 

инжењерске коморе 

 

 

 

Понуђач, има запослене на неодређено или 

одређено време следећих квалификација и 

стручности: 

4.1. дипл.грађ.инг. са лиценцом 412 или 415 

4.2. 10 НК радника 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 

под редним бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем доказа дефинисаних овом 

конкурсном документацијом. Понуда Понуђач који не докаже да испуњава наведене обавезне 

(1-4) и додатне услове(1-4) овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора, за услове који се доказују изјавом, 

дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не 

може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  
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Прилог 15 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ЗИМСКОМ 

ПЕРИОДУ И НАБАВКА СОЛИ ЗА ПУТЕВЕ 

 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-66/20-IV 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2020.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 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(наз

ив 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 _________________2019. године. 

УГОВОР 

      Уговорне стране: 

-да је Наручилац дана 29.06.2020. године, под бројем 404-66-4/20-IV донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке.  

-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 број 

404-66/20-IV - Одржавање путева и улица у зимском периоду и набавка соли за путеве 

- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2020.године 

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

чини његов саставни део.  
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- да Понуда Извођача радова 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 радова као најповољнију 

Понуду.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је Услуга одржавању путева и улица у зимском периоду и набавка соли 

за путеве (у даљем тексту: Услуга), а у свему према  Понуди Извршиоца број _________од 

________ 2020.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини саставни део овог 

Уговора. 

Врста услуга је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извршиоца, а исказана је у 

спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

Наручилац задржава право да не истребује све уговорене количине. 

Потребе и време извршења ће бити дефинисане у зависности од захтева Наручиоца и 

метеоролошких услова, падавина и температура. Извршилац услуга је дужан да започне 

дежурство и приправност од мимента закључења уговора, а завршетак обавезе дежурства и 

приправности је 28.02.2021. године. По потреби и налогу Наручиоцу Извршилац је дужан и 

изван овог рока, а најкасније до 30.04.2021.године, да извршава услугу која је предмет овог 

уговора. Уговор се закључује и важи до 30.04.2021.године . 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 

Члан 2. 

Извршилац услуге је у обавези да: 

- Изврши услуге у складу са прописима, стандардима и правилима струке и техничким 

нормативима који важе за услуге  

-организује рад службе и оперативе на начин који обезбеђује редовно праћење стања на 

путевима и улицама и благовремено предузима мере за њихово одржавање и поступа по 

усменим и писменим налозима Наручиоца  

-преда план рада зимске службе у року од 10 дана од дана потписа Уговора  

- уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, 

који морају бити редовно потписивани од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног лица 

Извршиоца услуге ,  

- о свом трошку отклони сву штету коју учини за време вршења услуге која настане како 

према лицима тако и према објектима  

–покретним и непокретним стварима  

- организује рад на месту извршења услуга и то да постави и одржава привремену, радну 

саобраћајну сигнализацију за време извршења посла, и обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја и заштиту околине,  

- обезбеђује сигурност објеката и инсталација и лица које се налазе на терену као и суседних 

објеката , саобраћајница и опреме (лежећи полицајци , шахтови и сл.) а у случају било какаве 

штете на инсталацијама исто доведе у првобитно стање сопственим средствима  
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- иставља месечне привремене ситуације за извршене услуге  

- поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са прописима који 

регулишу ову врсту услуга,  

- одговара за штету која настане корисницима јавног пута због пропуштања благовременог 

обављања услуга на одржавању путева у зимском периоду на територији општине Рума, 

односно извршења услуга супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

извођења без обзира да ли је добио општи или појединачан налог за извршење услуге 

 - отклони све недостатке по записницима и налозима штаба зимске службе  

- достави бланко сопствену меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника 

бланко,соло менице за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора 

без пдв-а и картон депонованих потписа овлашћених лица издаваоца менице 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 3 

Наручилац је у обавези : 

-обезбеди стручан надзор ,  

- плати Извршиоцу услуге за извршене услуге  

- и друге послове у складу са Законом и уговором 

 

Члан 4 

 

Извршилац услуга се обавезује да приликом извршења уговорених услуга предузима све 

потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине. 

 

Извршилац услуга се обавезује да се у току извођења услуга придржава прописа и мера 

заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 

заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извршења услуга.  

 

Уколико Извршилац услуга не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и 

сноси сву насталу штету. 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

Члан 5 

 

Вредност набавке из члана 2. овог Уговора износи_____________________________ динара 

без обрачунатог ПДВ-а, износа ПДВ је ______________________________ динара, односно 

_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. 

Вредност услуга из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из 

усвојене понуде извршиоца услуга.  

Јединиче цене из става 2. овог члана су фиксне до завршетка услуга.  

 

ПЛАЋАЊЕ 
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Члан 6 

 

Плаћање ће се вршити на основу месечних привремених и окончане ситуацје  у року од 45 

дана од дана оверене ситуације од стране Надзорног органа. 

Ситуације морају бити оверене од стране одговорног лица Извршиоца, одговорног Извођача и 

Надзорног органа. 

Извршилац услуге је дужан да привремене ситуације испоставља наручиоцу најкасније до 5. у 

месецу за услуге изведене у претходном месецу. 

Надзорни орган је у обавези да у року од 5 дана од дана достављања привремене ситуације и 

окончане ситуације исте овери. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2021.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021.годину и то 

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

Уколико се законским прописима утврди начин плаћања директних и индиректних буџетских 

корисника а који значајно одступају од начина плаћања утврђеног у ставу 1.овог члана, 

Наручилац задржава право да раскине уговор у случају немогућности извршења финансирања 

обавеза или анексом Уговора уреди начин плаћања са којим је Извршилац сагласан. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Члан 7 

 

Појединачно извршење уговорених услуга биће изведено у складу са чланом 2. овог Уговора. 

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 8 

Наручилац ће обезбедити стручан надзор и контролу преко надзорног органа. Надзорни орган 

Наручиоца месечно ће утврдити количине и оверити обрачунски лист грађевинске књиге. 

 

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА 

 

 

Члан 9. 

 

Извршилац услуга даје гаранцију да ће све наручене услуге извести у складу са одредбама 

овог Уговора, а у случају непоштовања истог, сагласан је да за услуге за које није испоштовао 

рок извршења Наручилац умањи вредност , тако што ће то умањење износити 0,1% од укупно 

уговорене вредности услуга за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности а 

обрачун уговорне казне вршиће се умањењем са привремен или окончане ситуације. 

Извршилац услуге се обавезује да по својој процени, налозима Наручиоца и других 

надлежних органа благовремено предузима све мере за одржавање путева и улица . 

Наручилац може ангажовати и друге извршиоце у случају проглашења ванредног стања ако 

процени да није довољно ангажовање изабраног Извршиоца услуге. 
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Члан 10. 

 

 Као гаранцију за добро извршење посла из уговора Извршилац услуга ће Наручиоцу у року 

од три радна дана од дана од закључења уговора доставити меницу за добро извршење посла 

и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке 

понуђача. 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 наведеним серијским бројем сопствене менице, да је безусловна, наплатива на први позив и 

без протеста 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. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен када је и 

меница регистрована од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац 

ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето 

менично овлашћење – писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће уновчити 

бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац услуга не буде 

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

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 11 

 

Закључивањем овог уговора Наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 

корисницима јавног пута, власницима покретних и непокретних ствари на месту извршења 

услуге због пропуштања благовременог обављања услуга на одржавању путева у зимском 

периоду на територији општине Рума, односно због извођења услуга супротно прописаним 

техничким условима и начину њиховог извршења од стране Извршиоца услуга.  

Одговорност за материјалну штету као и кривичну и прекршајну одговорност из става 1.овог 

члана преузима Извршилац услуге , те не постоји основ за солидарно обавезивање у 

евентуалном поступку по тужби за накнаду штете односно сву одговорност преузима 

Извршилац услуге . 

Члан 12 

 

Уколико један од Извршилаца из заједничке понуде не извршава своје уговорене обавезе 

Наручилац ће захтевати од другог Извршиоца из заједничке понуде извршење услуге и он је 

дужан да обезбеди извршење у свему према понуди и захтевима Наручиоца. У случају 

заједничке понуде понуђачи су дужни да обавесте Наручиоца о свим променама које настану 

између групе понуђача а које могу да утичу на реализацију овог уговора.  

Извршиоци услуге , који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу за испуњење уговорених обавеза у складу са законом. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 13. 

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може 

повећати уговорену вредност до 5% уговорене вредности из овог уговора без спровођења 

поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог уговора у 

складу са чланом 115. ЗЈН. 

Члан 14 

Уколико у току извођења дође до додатних услуга , Наручилац задржава право да уступи 

извршење тих услуга у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, понуђачу 

коме је додељен уговор, у складу са одредбама члана 36 став 1. тачка 5. Закона о јавним 

набавкама.. 

Члан 15 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 

 - Ако Извршилац знатно касни са извршењем услуга и не предузима одговарајуће мере за 

скраћење и елиминацију кашњења односно не поступа или касни са извршењем налога 

Наручиоца у складу са овим уговором 

 - Ако се Извршилац услуга не придржава правила струке у погледу квалитета извршених 

услуга.  

- ако не извршава друге обавезе преузете овим уговором.  

 
Члан 16 

Уговор се може раскинути и у другим случајевима, који су предвиђени Законом о 

облигационим односима и овим уговором.  

Члан 17 

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

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 18 

Измене и допуне овог Уговора, Наручилац и Извршилац услуга , могу вршити искључиво 

анексом у писаној форми (продужење рока због потребе чишћења снега, вишкова услуга и 

друге промењене околности у складу са ЗОО ). 

 

 

Члан 19 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 
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Члан 20 

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 ________2020. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација услуга 

Прилог бр. 3 - Структура цене услуга  

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.  

 

 

 

 


