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

68/15) КОМИСИЈА за јн оп образована Решењем бр. 404-138/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Услуге одржавања 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 404-138/18-IV 

Позив број 404-138-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-138-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

24.10.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-138-9/18-IV 

ДАТУМ 06.11.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 15 Модел оквирног споразума -у члану 6. додаје се став 6. и гласи- Обавезе плаћања 

које доспевају по овом oквирном споразуму у 2019.години, Наручилац ће реализовати по 

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

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

Прилог 16 Модел уговора-у члану 4. додаје се став 6. и гласи -Обавезе плаћања које доспевају 

по овом Уговору у 2019.години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских 
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средстава усвајањем финансијског плана за 2019.годину и то највише до износа средстава која ће 
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

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

конкурсне документације. 

 

 

 

 

У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕН:  
Прилог 15 Модел оквирног споразума 

Прилог 16 Модел уговора 
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Прилог 15 

 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

О ЈНМВ 

404-138/18-IV 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ЗИМСКОМ 

ПЕРИОДУ И НАБАВКА СОЛИ ЗА ПУТЕВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума,________2018.године 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

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

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

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

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

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

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 

_____________________________________________________.  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

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

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

404-138/18-IV- Услуге одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли за путеве 

, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 404-138-__/18-IV од 

__________2018.године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 

Наручиоца и Извршиоца; 

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

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

-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 Извршиоцу, на основу овог оквирног споразума; 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
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Члан 1. 

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

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

документације за отворени поступак број 404-138/18-IV- Услуге одржавања путева и улица у 

зимском периоду и набавка соли за путеве, Понудом Извршиоца, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

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

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

јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.  

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Члан 2. 

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

обостраног потписивања. 

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

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

потреба Наручиоца. 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 9.166.667 динара ( словима: 

деветмилионастошездесетшестхиљадашестошездесетседам динара), без урачунатог ПДВ-а, 

односно 11.000.000 динара са ПДВ-ом (словима: једанаестмилионадинара). Јединичне цене 

услуга исказане су у Понуди Извршиоца без ПДВ-а. 

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

вредност обрачунатих и исплаћених услуга по свим појединачним уговорима о јавној набавци 

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

члана.  

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 4. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће упутити Извршиоцу позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног 

споразума. 

 

Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, опис услуга и количине материјала, 

рокове извршења услуга. 
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Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања 

Извршиоцу позива за достављање понуде.  

 

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извршиоца електронским путем или 

путем поште.  

 

Извршилац је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца Главна 107, Рума или путем електронске поште која ће му бити дата у позиву. 

 

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

не може се мењати. 

Наручилац и Извршилац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 3 од 

дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу 

са овим оквирним споразумом. 

 

Уколико Добављач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Члан 5. 

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

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

испоруке, и др. 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

Извршилац доставља Наручиоцу рачун преко поште. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Извршиоца, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Извршицу уплати на рачун укупан износ 

цене за преузету услугу.  

Наручилац ће цену добара плаћати Извршиоцу у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна на Писарници Наручиоца. 

Испоручилац је дужан да рачуне за испоручене услуге достави Наручиоцу на адресу: 

Писарница Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5, Рума. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом oквирном споразуму у 2019.години, Наручилац ће 

реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

2019.годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 7. 

Оквирни споразум се закључује на период од годину дана. 
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Извршилацје дужан да услуге изврши на основу закљученог појединачног уговора или издате 

наруџбенице, у складу са оквирним споразумом. 

Почетак рока за извршење услуга је 5 дана од дана закључења појединачног уговора или 

наруџбенице, а рок извршења ће се дефинисати у уговору или наруџбеници. 

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 8. 

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  

- 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 

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. 
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Наручилац је у обавези : 

-обезбеди стручан надзор ,  

- плати Извршиоцу услуге за извршене услуге  

- и друге послове у складу са Законом и уговором 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 9. 

Испоручилац 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 – писмо, са 

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

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

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

споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

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

споразумом,  

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

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

закључе по основу оквирног споразума. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 

Члан 10. 

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

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

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

овлашћења Народне банке Србије.  

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

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

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

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. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

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

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

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

од стране погођене вишом силом.  

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

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

слично.  

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

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Члан 12. 

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. 

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

стварну штету. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 14. 

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

споразуму ће решавати споразумно.  

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

Члан 15. 

Овај Оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

Члан 16. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка 

за сваку од уговорних страна. 

 

Уговорне стране:  

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

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

елементе модела оквирног споразума. 

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

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

печатом модел оквирног споразума.  
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Прилог 16 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

О ЈНМВ 

404-138/18-IV 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ЗИМСКОМ 

ПЕРИОДУ И НАБАВКА СОЛИ ЗА ПУТЕВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума,________2018.године 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

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

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

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

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

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

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 

_____________________________________________________.  

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 поступак јавне набавке мале вредности 

број 404-138/18-IV- Радови на уређењу атарских путева, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 404-138-__/18-IV од 

__________2018.године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 

Наручиоца и Испоручиоца; 

-Наручилац у складу са Оквирним споразумом број издаје 404-138-__/18-IV појединачни 

уговор. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

Предмет овог уговора су услуге чишћења путева и улица у зимском периоду, у складу са 

Оквирним споразумом број 404-138-__/18-IV, Понудом Извршиоца, и стварним потребама 

Наручиоца. 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 2. 

Овај уговор се закључује на ___________дана/месеци (утврдиће наручилац спрам стварних 

потреба извршења услуга) 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 3. 

Укупна вредност овог Уговора износи ___________динара без ПДВ-а, односно износ ПДВ-

а____________ динара и ___________________са ПДВ-ом 

Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Извршиоца без ПДВ-а. 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Извршилац доставља Наручиоцу рачун преко поште. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Извршиоца, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Извршицу уплати на рачун укупан износ 

цене за преузету услугу.  

Наручилац ће цену добара плаћати Извршиоцу у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна на Писарници Наручиоца. 

Извршилац је дужан да рачуне за испоручене услуге достави Наручиоцу на адресу: 

Писарница Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5, Рума. 

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

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

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

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА 

Члан 5. 

Почетак рока за извршење услуга је 5 дана од дана закључења појединачног уговора или 

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

услуга) 

 



                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

14/17 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 6. 

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  

- 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 

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. 

Наручилац је у обавези : 

-обезбеди стручан надзор ,  

- плати Извршиоцу услуге за извршене услуге  

- и друге послове у складу са Законом и уговором 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

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

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

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

овлашћења Народне банке Србије.  

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

уговора. 

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

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

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. 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

Члан 8 

 

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 9 

 

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.  
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Извршиоци услуге , који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према Наручиоцу за испуњење уговорених обавеза у складу са законом 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења 

обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

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

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

од стране погођене вишом силом.  

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

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

слично.  

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

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

Свака од страна потписиница овог Уговора може раскинути овај уговор 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 уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим 

односима.  

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести 

другу страну. 

Раскидом уговора 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. 

Страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој страни надокнади стварну 

штету. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

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

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 13. 

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

споразуму ће решавати споразумно.  

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

Члан 14. 

Овај Оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

Члан 15. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка 

за сваку од уговорних страна. 

 

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 

 


