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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. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр

Услуге зимског одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли за 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Набавка број 

Позив број 

Конкурсна документација број 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:

www.ruma.rs 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 

ДАТУМ 

Врши се измена следећих делова

Прилог број 15.-Модела оквирног члан 14. страна 

14 на страни 63/77 

НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

конкурсне документације. 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

образована Решењем бр. 404-106-5/19-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-106/19-IV

Услуге зимског одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли за 

путеве 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-106/19-IV 

404-106-6/19-IV 

 404-106-7/19-IV 

Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

08.11.2019.г 

 404-106-9/19-IV 

28.11.2019.г 

Врши се измена следећих делова: 

Модела оквирног члан 14. страна 53/77 и Прилог 16

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

IV–  

Услуге зимског одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли за 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

53/77 и Прилог 16- Модел уговора члан 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

складу са предметним изменама и допунама 
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Мења се модел Оквирног споразума

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

Закључивањем овог оквирног споразма

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге с

извршења од стране Извршиоца

Наручиоца добио општи или по

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на 

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете иск

 

Мења се модел Уговора 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

Закључивањем овог оквирног споразма

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге с

извршења од стране Извршиоца

Наручиоца добио општи или по

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на 

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете иск

 

 

 

У прилогу је дат пречишћен текст

уговора Прилог 16. 
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модел Оквирног споразума 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 14 

оквирног споразма наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

љања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

ршиоца без обзира да ли је Извршилац 

Наручиоца добио општи или појединачни налог извршење услуге. 

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извршиоца

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одгворност има 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 14 

оквирног споразма наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

љања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

ршиоца без обзира да ли је Извршилац 

Наручиоца добио општи или појединачни налог извршење услуге. 

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извршиоца

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одгворност има 

У прилогу је дат пречишћен текст модела оквирног споразума Прилог 15
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наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

љања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

упротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

 од овлашћеног лица 

Извршиоца те не постоји 

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

ључиву одгворност има Извршилац. 

наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

љања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

упротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

 од овлашћеног лица 

Извршиоца те не постоји 

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

ључиву одгворност има Извршилац 

Прилог 15 и модела 
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МОДЕЛ 

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ НАБАВКЕ 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-106/19-IV 

Рума, ________2019.година 
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Прилог 15 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

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

Љубишић (у даљем тексту : 

и 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шиф

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

ИЗВРШИЛАЦ)  

Понуђачи из групе понуђача: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име о

    Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_________________% учешћа се поверава извршење 

____________________________________________

Закључиле су дана _________________201

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 

Текуће поправке и одржавање путева, улица и сигнализације

споразума са једним понуђачем на период од једне године;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 

__________2019.године, у складу са којом се 

Наручиоца и Испоручиоца; 

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

овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

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

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

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

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 

_______________________________________________________. 

ле су дана _________________2019. године. 

УГОВОР 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

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

у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак број 

авање путева, улица и сигнализације са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 

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

доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део 

овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца); 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ра делатности, ПИБ, број текућег 

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

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

влашћеног 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 

________________________________.  

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

поступак број 404-106/19-IV- 

са циљем закључивања оквирног 

да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 404-106-___/19-IV од 

закључује овај оквирни споразум између 

доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део 
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-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу;

-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, на

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Предмет овог оквирног споразума

путева, улица и сигнализације 

број _________од ________ 2

саставни део овог Уговора. 

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

чини његов саставни део. Стварне количине и тачне локације 

дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о 

јавној набавци.  

Рок важења оквирног споразума

предвиђених средстава за предметну набавку у зависности који догађа

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

јавној набавци или издавање више наруџбеница И

потреба Наручиоца. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Извршилац је у обавези да: 

• започне са извршењем услуге најкасније у року од 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким нормативима који 

важе за предмет Уговора 

• да по телефонском позиву или другом позиву (факсом или

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или одмах по 

позиву уколико је то неопходно због безбедности саобраћаја

• да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

прилозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

руководиоца 

• да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време изв

како према лицима тако и према објектима и покретним стварима непокретностима 

• организује рад на месту и

саобраћаја и заштиту околине
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е представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу; 

обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, на основу овог оквирног споразума

Члан 1. 

 

оквирног споразума је извршење услуге на текућим поправкама и о

и сигнализације (у даљем тексту Услуга), а у свему према  Понуди 

број _________од ________ 2019.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини 

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

Стварне количине и тачне локације услуга одржавања путева

дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о 

оквирног споразума је годину дана од дана потписивања или до утрошка 

предвиђених средстава за предметну набавку у зависности који догађај први наступи.

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

јавној набавци или издавање више наруџбеница Извршиоцу, у зависности од стварних 

Члан 2. 

започне са извршењем услуге најкасније у року од 15 дана од дана закључења 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким нормативима који 

да по телефонском позиву или другом позиву (факсом или електронском поштом) или 

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или одмах по 

позиву уколико је то неопходно због безбедности саобраћаја 

да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

лозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извршења

како према лицима тако и према објектима и покретним стварима непокретностима 

низује рад на месту извршења услуге тако да обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја и заштиту околине 
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е представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

ову овог оквирног споразума  

текућим поправкама и одржавању 

(у даљем тексту Услуга), а у свему према  Понуди Извршиоца 

.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини 

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

услуга одржавања путева ће се 

дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о 

је годину дана од дана потписивања или до утрошка 

ј први наступи. 

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

, у зависности од стварних 

дана од дана закључења  појединачног 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким нормативима који 

електронском поштом) или 

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или одмах по 

да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

лозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

ршења услуга која настане 

како према лицима тако и према објектима и покретним стварима непокретностима  

услуге тако да обезбеди несметано одвијање 
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• обезбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

покретних ствари и саобраћајница

• да испоставља привремене ситуације за

• да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

прописима који регулишу предмет Уговора

• да у складу са појединачним

појаве у гарантном року

• да заједно са овлашћеним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

трајања оквирног споразума

• да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности 

споразума у складу са одредбама 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Наручилац је у обавези : 

• да редовно доставља Из

• обезбеди стручан надзор

• и друге послове у складу са Законом и уговором

 

 

Извршилац се обавезује да приликом извршења уговорен

потребне мере за безбедност објеката

и заштиту животне средине. 

Извршилац се обавезује да се у току 

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

својих радника и трећих лица током вршења услуге.

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

насталу штету. 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 

а. Јединичне цене услуга су исказане су у Понуди 

Цена услуга је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума.

вредност обрачунатих и исплаћених 

или издатим наруџбеницама Извршиоцу не може прећи укупну вредност из става 1. овог 

члана.  
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безбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

покретних ствари и саобраћајница 

да испоставља привремене ситуације за извршене услуге 

да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

прописима који регулишу предмет Уговора 

појединачним уговором отклони све недостатке који се евентуално 

појаве у гарантном року 

ним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

оквирног споразума 

да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности 

у складу са одредбама истог 

Члан 3 

Извршиоцу налоге за извршење  

обезбеди стручан надзор 

и друге послове у складу са Законом и уговором 

Члан 4 

да приликом извршења уговорених радова и услуга 

потребне мере за безбедност објеката-покретних ствари и непокретности, саобраћаја, околине 

се обавезује да се у току извршења уговора придржава прописа и мера заштите на 

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

радника и трећих лица током вршења услуге. 

не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 5 

 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 20.000.000,00 динара, 

исказане су у Понуди Извршиоца без ПДВ-а.

је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума.

вредност обрачунатих и исплаћених услуга по свим појединачним уговорима о јавној 

или издатим наруџбеницама Извршиоцу не може прећи укупну вредност из става 1. овог 
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безбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

уговором отклони све недостатке који се евентуално 

ним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности оквирног 

их радова и услуга предузима све 

твари и непокретности, саобраћаја, околине 

придржава прописа и мера заштите на 

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

не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву 

динара, без урачунатог ПДВ-

а. 

је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума. Укупна 

по свим појединачним уговорима о јавној набавци 

или издатим наруџбеницама Извршиоцу не може прећи укупну вредност из става 1. овог 
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предм

набавке, Наручилац ће са Извршиоцем

издати наруџбеницу о јавној набавци 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 

Извршиоцу, не могу се мењати битни услов

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

наруџбенице Извршиоцу.  

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

оквирног споразума у поглед

испоруке, и др. 

ПЛАЋАЊЕ 

Плаћање ће се вршити на основу привремених и окончане ситуац

дана оверене ситуације од стране Надзорног органа.

Ситуације морају бити оверене

Надзорног органа. 

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

окончане ситуације исте овери.

Уколико се законским прописима утврди начин плаћања дирек

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 кој

Обавезе плаћања које доспевају по овом 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

2020.годину и то највише до износа средстава која ће за ту на

буџетској години. 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Појединачно извршење уговорене услуге биће изведено у складу са чланом 1. став 

оквирног споразума односно појединачним уговорима/наруџбеницама

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предм

звршиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или 

издати наруџбеницу о јавној набавци Извршиоцу. 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 

, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

Члан 6. 

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

оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова пла

Члан 7 
Плаћање ће се вршити на основу привремених и окончане ситуације  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 

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

окончане ситуације исте овери. 

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.

Обавезе плаћања које доспевају по овом оквирном споразуму у 2020.години, 

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 

Члан 8 

Појединачно извршење уговорене услуге биће изведено у складу са чланом 1. став 

г споразума односно појединачним уговорима/наруџбеницама. 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

закључити појединачни уговор о јавној набавци или 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 

и из овог оквирног споразума. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

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

у предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

је  у року од 45 дана од 

, одговорног Извођача и 

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

тних 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 

им је Извршилац сагласан. 

у 2020.години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

мену бити одобрена у тој 

Појединачно извршење уговорене услуге биће изведено у складу са чланом 1. став 2. овог 
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Извршилац се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

извршених радова (сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитивањима 

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити струча

надзор и контролу преко надзорног органа.

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 

лист грађевинске књиге. 

 

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА

 

 

 

Извођач  даје гаранцију да ће све наручене услуге и

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

казну  умањењем обрачунате уговорне казне од привремене или окончане ситуације   , за 

сваки дан кашњења у неизвршењу налога т

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

наплате казне са привременеодносно окончане ситуације.

Извршилац даје гаранцију да све изведене услуге

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

сертификатима  које издају овлаштене установе и да задовољавају стандарде траженог 

квалитета. 

Уколико се Наручилац опред

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

Извршилац, гарантује да ће испо

испоштује сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену шт

због чега прилаже као средство обезбеђења меницу

 

Извршилац на извршене услуге и 

од датума извршења што се констатује у грађевинско

Извршилац се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

Наручиоца . 

Уколико Извршилац не отклони уочене недостатке у д

да на терет Извршиоца  ангажује другог 

Извршилац је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке 

документације, и следећу документацију:

1. Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу;

2. Атесте и отпремнице  уграђених материјала, ускладу са прописима.
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Члан 9 

се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

(сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитивањима 

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити струча

надзор и контролу преко надзорног органа. 

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА 

Члан 10. 

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

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

казну  умањењем обрачунате уговорне казне од привремене или окончане ситуације   , за 

сваки дан кашњења у неизвршењу налога тако што ће то умањење износити 0,1% за сваки дан 

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

наплате казне са привременеодносно окончане ситуације. 

аранцију да све изведене услуге, радови  и уграђени материјали  одговарају 

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

сертификатима  које издају овлаштене установе и да задовољавају стандарде траженог 

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

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

, гарантује да ће испоштовати све потребне количине , 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 за добро извршење посла

 

Члан 11. 

 

извршене услуге и изведене радове  даје гарантни рок од _____

од датума извршења што се констатује у грађевинском дневнику.  

се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право 

ажује другог Извршиоца  за отклањање предметних 

 

Члан 12. 

 

је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке 

документације, и следећу документацију: 

Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу;

2. Атесте и отпремнице  уграђених материјала, ускладу са прописима. 
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се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

(сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитивањима 

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити стручан 

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 

звести у складу са одредбама појединачног   

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

казну  умањењем обрачунате уговорне казне од привремене или окончане ситуације   , за 

ако што ће то умањење износити 0,1% за сваки дан 

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

и материјали  одговарају 

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

сертификатима  које издају овлаштене установе и да задовољавају стандарде траженог 

, иако они не одговарају 

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

а у случају да то не 

ету која настане услед тога, 

за добро извршење посла. 

_____месеци који тече 

се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

атом року, Наручилац задржава право 

за отклањање предметних недостатака. 

је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке 

Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу; 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство обезбеђења-оквирни споразум

Извршилац се обавезује да, у року од 7 

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. 

Меница мора бити оверена печатом и 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ

Уз менице мора бити достављена копија картона д

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу 

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

споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручи

• 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.

Средство обезбеђења-појединачни уговор

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

основу оквирног споразума, 

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

овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ

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 св

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 
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Члан 13 

оквирни споразум 

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. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

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

не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац 

основу оквирног споразума. 

појединачни уговор 

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

 преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

ршење 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 потписивање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ

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

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

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.
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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.  

потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, 

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. 

епонованих потписа који је издат од стране 

писму.  

(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног 

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

не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац 

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

преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

ршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

од стране лица овлашћеног за потписивање, 

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 

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

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

писму. 
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Уколико уговорена вредност појединач

споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Извршилац је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу преда

сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

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

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

и оверено менично овлашћење 

гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ

мора бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока.

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

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмет

гарантном року.  

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

Закључивањем овог оквирног споразума

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања услуге на 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

извршења од стране Извршиоца

или другом позиву (факсом или елек

наручиоца или Полиције у складу са чланом 2. 

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на 

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете иск

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни 

споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени 

начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у 

смислу одредаба Закона о облигационим односима. 

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

обавести другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног 

споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења. 

за отклањање грешака у гарантном року  

је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу преда

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

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

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 

у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ

) 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 предмет

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 14 

оквирног споразума наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

ршиоца, као и ако Извршилац није поступио по телефонском позиву 

или другом позиву (факсом или електронском поштом) или писменом или усменом

у складу са чланом 2.  

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извршиоца

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одгворност има 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15 

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни 

споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени 

реном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у 

смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

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

азума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 
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ног уговора закљученог на основу овог оквирног 

споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу преда бланко 

, 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 

Бланко сопствена меница за отклањање грешака у 

у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења 

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 

наручилац се ослобађа одговорности за штету која 

настане корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

по телефонском позиву 

тронском поштом) или писменом или усменом налогу 

Извршиоца те не постоји 

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

ључиву одгворност има Извршилац. 

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни 

споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени 

реном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у 

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

азума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих 
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Страна која је одговорна за раскид Оквирног спор

стварну штету. 

Уговорне стране су сагласне да се на све 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

уговора. 

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. 

Оквирни споразум је сачињен у 

страна задржава  по 3(три) примерка за своје потребе.

 

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

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од _

Прилог бр. 2 - Спецификација  

Прилог бр. 3 - Структура цене  

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

  

Напомена: Достављени модел 

страни модела оквирног споразума

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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Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади 

Члан 16 

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

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

бне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

Члан 17 

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 

Члан 18 

је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

) примерка за своје потребе. 

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

Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  

 

 

Уговорне стране: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

ИЗВОЂАЧ

____________________________

___________________

M.П. _________________________

  

Достављени модел оквирног споразума понуђач мора да попуни и на задњој 

оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

једничке 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 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

азума дужна је да другој страни надокнади 

еђусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

бне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

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 

) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

ЗВОЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

понуђач мора да попуни и на задњој 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

једничке 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 
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МОДЕЛ УГОВОРА

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

12/20 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-106/19-IV 

Рума, ________2019.година 
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Прилог 16 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, 

УЛИВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

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

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ

и 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

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

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

Понуђачи из групе понуђача:  

______________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________

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 

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________. 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_________________% учешћа се повера

____________________________________________

      Уговорне стране: 

-да је Наручилац дана 06.11

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

циљем закључења оквирног споразума

путева, улица и сигнализације 

- да је Извршилац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 201

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

саставни део.  

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

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матичн

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

НАРУЧИЛАЦ) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

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

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________(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 

___% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________. 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

___% учешћа се поверава извршење 

_______________________________________________________. 

УГОВОР 

06.11.2019. године, под бројем 404-106-4/19

отвореног поступка јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума

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

циљем закључења оквирног споразума број 404-106/19-IV - Текуће поправке и одржавање

 

на основу позива за достављање Понуда дана_____ 201

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

у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  
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, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

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

_________________________________________________________________________________

____________________(назив 

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

ЗВРШИЛАЦ)  

___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(назив предузећа, 

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

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

___% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

ва извршење 

________________________________.  

4/19-IV донео Одлуку о 

закључења оквирног споразума.  

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 са 

Текуће поправке и одржавање 

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 

у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
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- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 

оквирног споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду 

најповољнију Понуду.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Предмет овог Уговора је изврше

и сигнализације (у даљем тексту Услуга), а у свему

_________од ________ 2019.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини саставни 

део овог Уговора. 

 

Врста услуга је утврђена према потреби Наручиоца и понуди 

спецификацији која је саставни део

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Извршилац је у обавези да: 

• започне са извршењем услуге најкасније у року од 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким 

нормативима који важе за предмет 

• да по телефонском позиву или другом позиву (факсом или електронском поштом) или 

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или 

одмах по позиву уколико је то неопходно због безбедности саобраћаја

• да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

прилозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

руководиоца 

• да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време изв

како према лицима тако и према објектима и покретним стварима непокретностима 

• организује рад на месту и

саобраћаја и заштиту околине

• обезбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

покретних ствари и саобраћајница

• да испоставља месечно привремене ситуације за извршене услуге

• да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

прописима који регулишу предмет Уговора

• да у складу са овим уговором отклони све недостатке ко

гарантном року 

• да заједно са овлашћеним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

трајања овог Уговора 

• да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора у 

складу са одредбама овог Уговора

рок 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
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на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 

бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извршење услуге на текућим поправкама и одржавању путева

(у даљем тексту Услуга), а у свему према  Понуди 

.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини саставни 

Врста услуга је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извршиоца

спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

Члан 2. 

започне са извршењем услуге најкасније у року од 15 дана од дана закључења овог 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким 

нормативима који важе за предмет Уговора 

да по телефонском позиву или другом позиву (факсом или електронском поштом) или 

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или 

одмах по позиву уколико је то неопходно због безбедности саобраћаја

исима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

прилозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извршења

о и према објектима и покретним стварима непокретностима 

рганизује рад на месту извршења услуге тако да обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја и заштиту околине 

безбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

х ствари и саобраћајница 

да испоставља месечно привремене ситуације за извршене услуге 

да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

прописима који регулишу предмет Уговора 

да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 

да заједно са овлашћеним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора у 

складу са одредбама овог Уговора и по завршетку посла достави меницу за гарантни 
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на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о закључењу 

бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извршиоца као 

државању путева, улица 

према  Понуди Извршиоца број 

.године и обрасцу структуре понуђене  цене  која чини саставни 

Извршиоца, а исказана је у 

дана од дана закључења овог 

Уговора а према понуди, а у склади са прописима, стандардима, техничким 

да по телефонском позиву или другом позиву (факсом или електронском поштом) или 

писменом или усменом налогу наручиоца или Полиције реагује у року од 24 часа или 

одмах по позиву уколико је то неопходно због безбедности саобраћаја 

исима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 

прилозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног 

ршења услуга која настане 

о и према објектима и покретним стварима непокретностима  

услуге тако да обезбеди несметано одвијање 

безбеђује сигурност објеката на лицу места извођења услуге као и суседних објеката, 

 

да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са 

ји се евентуално појаве у 

да заједно са овлашћеним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време 

да достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора у 

завршетку посла достави меницу за гарантни 
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Наручилац је у обавези : 

• да редовно доставља Извршиоцу

• обезбеди стручан надзор

• и друге послове у складу са Законом и уговором

 

Извршилац се обавезује да при

мере за безбедност објеката-

заштиту животне средине. 

Извршилац се обавезује да се у току 

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

својих радника и трећих лица током вршења услуге.

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

насталу штету. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Вредност овог уговора износи_____________________________ динара без обрачунатог ПДВ

а, износа ПДВ је ______________________________ динара, односно 

_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ

Јединичне цене су фиксне и не могу

 

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

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

највише до износа средстава која ће за ту намену би

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

Почетак рока за извршење услуга

наруџбенице, а рок извршења 

радова). 

Извршилац услуга ће послове извршити на 

Појединачно извршење уговорене услуге биће извед

Уговора. 

Извршилац има право на продужене рокове за изв

који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који немају 

карактер ванредних догађаја а који онемогућавају извођење услуге која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза 
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Члан 3 

Извршиоцу налоге за извршење  

обезбеди стручан надзор 

и друге послове у складу са Законом и уговором 

Члан 4 

да приликом извршења уговорених услуга предузима све потребне 

-покретних ствари и непокретности, саобраћаја, околине и 

се обавезује да се у току извршења уговора придржава прописа и мера заштите на 

ду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности 

својих радника и трећих лица током вршења услуге. 

не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву 

Члан 5 

износи_____________________________ динара без обрачунатог ПДВ

а, износа ПДВ је ______________________________ динара, односно 

_____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

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

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

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.

Члан 6 

услуга је 5 дана од дана закључења појединачног уговора или 

наруџбенице, а рок извршења _____________(утврдиће наручилац спрам стварних количина 

ће послове извршити на територији Општине Рума. 

Појединачно извршење уговорене услуге биће изведено у складу са чланом 1. став 

има право на продужене рокове за извршење услуга у случају ванредних догађаја 

едвидети и то мере државних органа, временских услова који немају 

карактер ванредних догађаја а који онемогућавају извођење услуге која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза 
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предузима све потребне 

покретних ствари и непокретности, саобраћаја, околине и 

придржава прописа и мера заштите на 

ду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности 

не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву 

износи_____________________________ динара без обрачунатог ПДВ-

а, износа ПДВ је ______________________________ динара, односно 

Наручилац ће реализовати по 

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

ти одобрена у тој буџетској години. 

је 5 дана од дана закључења појединачног уговора или 

(утврдиће наручилац спрам стварних количина 

ено у складу са чланом 1. став 2. овог 

услуга у случају ванредних догађаја 

едвидети и то мере државних органа, временских услова који немају 

карактер ванредних догађаја а који онемогућавају извођење услуге која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза 
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(задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавзеа из уговора, и 

то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује 

Наручилац). 

У случају да Извршилац не изврши уговорене услуге у уговореном року

продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса Уговора.

У случају из става 3. овог члана Извршилац нема право на разлику у цени и Наручилац може 

применити одредбе уговора о уговорној казни.

Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време закључења овог 

Уговора, не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење 

је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих 

временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за 

наставак извођења услуга. Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском 

дневнику. 

Уколико наступе наведене околности 

у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за 

продужење уговореног рока за завршетак услуге.

захтеву донесе одлуку у року од 5 дана о

када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.

ПЛАЋАЊЕ 

Плаћање ће се вршити на основу привремених и окончане ситуац

дана оверене ситуације од стране Надзорног органа.

Ситуације морају бити оверене од стране одговорног лица 

Надзорног органа. 

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

окончане ситуације исте овери.

Уколико се законским прописима 

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.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

Извршилац се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

извршених услуга (сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитива

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити стручан 

надзор и контролу преко надзорног органа.

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 

лист грађевинске књиге. 

 

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА
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у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавзеа из уговора, и 

то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује 

не изврши уговорене услуге у уговореном року

продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса Уговора.

У случају из става 3. овог члана Извршилац нема право на разлику у цени и Наручилац може 

уговора о уговорној казни. 

Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време закључења овог 

Уговора, не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење 

је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих услуга из предмера у одређеним 

временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за 

Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском 

Уколико наступе наведене околности Извршилац их одмах уписује у грађевински дневник, а 

у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за 

продужење уговореног рока за завршетак услуге. Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен 

када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора. 

Члан 7 
Плаћање ће се вршити на основу привремених и окончане ситуације  у року од 45 дана од 

дана оверене ситуације од стране Надзорног органа. 

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

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

окончане ситуације исте овери. 

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 

уреди начин плаћања са којим је Извршилац сагласан.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 8 

се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

(сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитива

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити стручан 

надзор и контролу преко надзорног органа. 

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 
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у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавзеа из уговора, и 

то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује 

не изврши уговорене услуге у уговореном року, рок му се може 

продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса Уговора. 

У случају из става 3. овог члана Извршилац нема право на разлику у цени и Наручилац може 

Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време закључења овог 

Уговора, не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење радова. Уколико 

услуга из предмера у одређеним 

временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за 

Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском 

их одмах уписује у грађевински дневник, а 

у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за 

Наручилац је обавезан да по наведеном 

д пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен 

је  у року од 45 дана од 

, одговорног Извођача и 

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

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 

уреди начин плаћања са којим је Извршилац сагласан. 

се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу доказ о квалитету 

(сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитивањима 

овлашћене установе, атесте за уграђене материјале), а Наручилац ће обезбедити стручан 

Надзорни орган именован од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 
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Извођач  даје гаранцију да ће све наручене услуге извести у складу са одредбама овог  

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

казну  умањењем обрачунате уговорне казне од 

сваки дан кашњења у неизвршењу налога тако што ће то умањење износити 0,1% за сваки дан 

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

наплате казне са привременеодносно оконча

Извршилац даје гаранцију да све изведене услуге

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

сертификатима  које издају овлаш

квалитета. 

Уколико се Наручилац опред

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

Извршилац, гарантује да ће испо

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

због чега прилаже као средство обезбеђења меницу

Извршилац на извршене услуге 

извршења што се констатује у грађевинском дневнику. 

Извршилац се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

Наручиоца . 

Уколико Извршилац не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право 

да на терет Извршиоца  ангажује другог 

 

Извршилац је у обавези да чува и води, поред техничке документације, и сл

документацију: 

1. Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу;

2. Атесте и отпремнице  уграђених материјала, ускладу са прописима.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство обезбеђења за добро извршење посла

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

основу оквирног споразума, 

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

овлашћења Народне банке Србије. 
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Члан 10. 

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

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

казну  умањењем обрачунате уговорне казне од привремене или окончане ситуације   , за 

сваки дан кашњења у неизвршењу налога тако што ће то умањење износити 0,1% за сваки дан 

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

наплате казне са привременеодносно окончане ситуације. 

аранцију да све изведене услуге  и уграђени материјали  одговарају 

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

ертификатима  које издају овлашћене установе и да задовољавају стандарде траженог 

Уколико се Наручилац определи да прихвати извршене услуге, иако он

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

, гарантује да ће испоштовати све потребне количине , а у случају да т

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

због чега прилаже као средство обезбеђења меницу за добро извршење посла

 

Члан 11. 

 

извршене услуге даје гарантни рок од ______године који тече о

извршења што се констатује у грађевинском дневнику.  

се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право 

ажује другог Извршиоца  за отклањање предметних 

Члан 12. 

 

је у обавези да чува и води, поред техничке документације, и сл

1. Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу;

2. Атесте и отпремнице  уграђених материјала, ускладу са прописима. 

 

Члан 13 

Средство обезбеђења за добро извршење посла 

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

 преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

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

одне банке Србије.  
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даје гаранцију да ће све наручене услуге извести у складу са одредбама овог  

Уговора, а у случају непоштовања истог, Наручилац може обрачунати и наплатити уговорну 

привремене или окончане ситуације   , за 

сваки дан кашњења у неизвршењу налога тако што ће то умањење износити 0,1% за сваки дан 

кашњења у неизвршењу налога , а не више од 5% од уговорене вредности и то обрачуном и 

и уграђени материјали  одговарају 

наведеним спецификацијама из уговорне документације Наручиоца и приложеним 

ене установе и да задовољавају стандарде траженог 

, иако оне не одговарају 

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

а у случају да то не 

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

за добро извршење посла. 

године који тече од датума 

се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све 

недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране 

не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право 

за отклањање предметних недостатака. 

је у обавези да чува и води, поред техничке документације, и следећу 

1. Грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са правилником о њиховом  вођењу; 

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

преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као 

обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
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Меница мора бити оверена печатом и потписана

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , 

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 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног 

споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења

 

- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Извршилац је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу 

сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року

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 до

оверено менично овлашћење 

гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ

бити 15 (петнаест) дана дужи од гарантног рока.

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.  

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

Закључивањем овог уговора наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 

корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима збо

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

извршења од стране Извршиоца

или другом позиву (факсом или електронском поштом) или писменом или усменом

наручиоца или Полиције у складу са чланом 2. 

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члан

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одг
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , 

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

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

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

ице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног 

са из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења 

за отклањање грешака у гарантном року  

је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу 

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 до

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

у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ

) 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 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 14 

 

Закључивањем овог уговора наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 

корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима збо

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

ршиоца, као и ако Извршилац није поступио по телефон

или другом позиву (факсом или електронском поштом) или писменом или усменом

у складу са чланом 2.  

Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извршиоца

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

лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одговорност има 
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од стране лица овлашћеног за потписивање, 

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 

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

ице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

писму. 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног 

са из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

је дужан да у моменту примопредаје предмета набавке Наручиоцу преда бланко 

, 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 

Бланко сопствена меница за отклањање грешака у 

у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења мора 

вчити 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 

Закључивањем овог уговора наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 

корисницима јавног пута, трећим лицима и покретним стварима због пропуштања 

благовременог обављања услуге на редовном одржавању путева и улица у општини Рума, 

односно због извођења услуге супротно прописаним техничким условима и начину њиховог 

по телефонском позиву 

или другом позиву (факсом или електронском поштом) или писменом или усменом налогу 

Извршиоца те не постоји 

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

ворност има Извршилац. 
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Наручилац има право на једностран раскид 

1. Ако Извршилац  знатно касни са 

акције за скраћење и елиминацију кашњења,

2. Ако се Извршилац не придржава правила струке у

3. Ако Извршилац у року од 15 дана од дана добијања писменог или усменог налога 

Наручиоца не изврши 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 обезбеђења  

према Извођачу. 

4. У случају раскида уговора Наручилац може активирати средство обезбеђење на име 

накнаде штете. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране су сагласне да

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

уговора 

Измене и допуне овог Уговора, наручилац и Из

писаној форми у складу са Уговором и Законом.

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

споразумно, а уколико то није могуће уговарају над

Митровици. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава  

по 3(три) примерка за своје потребе.

 

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

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________201

Прилог бр. 2 - Спецификација  

Прилог бр. 3 - Структура цене  

НАРУЧИЛАЦ 
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Члан 15 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима:

знатно касни са извршењем уговора  и не предузима одговарајуће мере и 

акције за скраћење и елиминацију кашњења, 

не придржава правила струке у погледу квалитета извршених 

у року од 15 дана од дана добијања писменог или усменог налога 

, уговорне стране су сагласне да се уговор сматра раскинутим са 

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

е препоручене пошиљке на Пошту а Наручилац ће активирати средство обезбеђења  

4. У случају раскида уговора Наручилац може активирати средство обезбеђење на име 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 

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

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

Члан 17 

г Уговора, наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у 

писаној форми у складу са Уговором и Законом. 

Члан 18 

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 

Члан 19 

) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава  

) примерка за своје потребе. 

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

Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  

 

 

Уговорне стране: 

ИЗВОЂАЧ
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уговора у следећим случајевима: 

и не предузима одговарајуће мере и 

погледу квалитета извршених радова,    

у року од 15 дана од дана добијања писменог или усменог налога 

, уговорне стране су сагласне да се уговор сматра раскинутим са 

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

е препоручене пошиљке на Пошту а Наручилац ће активирати средство обезбеђења  

4. У случају раскида уговора Наручилац може активирати средство обезбеђење на име 

еђусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 

могу вршити искључиво анексом у 

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

лежност Привредног суда у Сремској 

) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава  

ЗВОЂАЧ 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

  

Напомена: Понуђач је у обавези да потпише овај модел уговора и тако се изјасни да је у 

свену саглсан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти 

закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне документације.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

_____________________

____________________________

M.П. _________________________

  

Понуђач је у обавези да потпише овај модел уговора и тако се изјасни да је у 

свену саглсан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти 

свему у складу са моделом уговора из предметне документације.
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____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

Понуђач је у обавези да потпише овај модел уговора и тако се изјасни да је у 

свену саглсан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти 

свему у складу са моделом уговора из предметне документације. 

 


