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

68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-68-4-17-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ И КАТАСТАРСКОГ 

ПРЕМЕРА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У К.О. ВОГАЊ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-68/17-IV 

Позив број 404-68-5/17-IV 

Конкурсна документација број 404-68-6/17-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

02.06.2017.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-68-7/17-IV 

ДАТУМ 08.06.2017.г 

Врши се измена следећих делова-Прилог 17-Модел уговора  члан 9 страна 40/54 и Прилог 18-

Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 18.14. Средства финансијског 

обезбеђења 
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

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

конкурсне документације. 

У прилогу достављамо : 

Прилог 17-Модел уговора 

Прилог 18- Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 18.14.Средства финансијског 

обезбеђења 

И  сада гласи: 
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Прилог 17. 

 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ 

РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

КОМАСАЦИЈОМ И ОБНОВИ ПРЕМЕРА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ  ВОГАЊ, ОПШТИНА 

РУМА 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-68/17-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2017.година 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

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

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

Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(наз

ив 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 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2017. године. 

УГОВОР 

      Стране у уговору 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 

404-68/17-IV ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ 

РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ И ОБНОВИ 

ПРЕМЕРА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ  ВОГАЊ, 

ОПШТИНА РУМА,  

 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању уговора број 404-68-/17-IV од .године, у 

складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извршиоца; 
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-да је Извршилац доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део 

овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

Стране у уговору споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

 

Предмет уговора су Услуга извођења геодетско-техничких радова на уређењу 

пољопривредног земљишта комасацијом и обнови премера грађевинског земљишта у 

катастарској општини Вогањ, Општина Рума по понуди број ___________ од ________ 

2017.године. 

Спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог уговора и чини његов 

саставни део. 

 Члан 2 

Вршилац услуга се обавезује да изврши услуге из чл. 1 овог уговора у обиму наведеном у 

прихваћеној понуди бр. _______ од _________ 2015. године, у складу са Табелама број 1, 2, 

и гантограмом из Одељка III - Техничке спецификације и у складу са Обрасцем структуре 

цене (Образац број 2) који чине саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

Вршилац услуга је дужан да сву предметну техничку документацију изради у складу са 

Правилником о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова 

("Службени гласник РС", број 97/11) и динамиком извођења радова. 

Члан 4. 

Вршилац услуга је, сагласно члану 28. став 3 Закона о државном премеру и катастру дужан 

да: 

• радове изводи према одобреном Програму комасације к.о. Вогањ, Одлуци о 

спровођењу комасације за к.о. Вогањ, Закону о пољопривредном земљишту и у складу 

са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за 

поједине врсте радова и сагласно овом уговору,  

• води дневник радова;  

• отклони неправилности утврђене у поступку вршења стручног надзора. 

 

Члан 5. 
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По завршетку свих радова у поступку комасације Вршилац услуга је дужан да изради 

технички извештај у два примерка у сагласности са Програмом комасације к.о. Вогањ, 

Одлуком о спровођењу комасације за к.о. Вогањ и Законом о пољопривредном земљишту. 

Уз технички извештај о изведеним радовима Вршилац услуга израђује и прилаже следећу 

документацију: 

• Елаборате прикупљених података, оригинална мерења и рачунања; 

• Дневник радова. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да у име и за рачун Општинске управе Општина Рума спроводи све 

потребне мере и активности у складу са Законом о државном премеру и катастру, Законом о 

пољопривредном земљишту, Програмом комасације за к.о. Вогањ Одлуком о спровођењу 

комасације у к.о. Вогањ, Одлуком о Начелима комасације у к.о. Вогањ и другим прописом и 

општим актом, а нарочито у вези:  

• Обезбеђивања услова за рад Комисије и подкомисија за комасацију, 

• Јавног излагања Програма и других аката везаних за поступак комасације, 

- Размене документације неопходну за реализацију поступка , 

• Обезбеђења услова за рад Комисије и поткомисија, канцеларијског простора, прибора 

и опреме за рад Комисија и поткомисија,  

• Обезбеђења простора за одлагање белега и вршења других послова у складу са 

Законом и општим актом. 

РОК И ДИНАМИКА УСЛУГА 

Члан 7. 

Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких услуга одређен је Програмом комасације 

к.о. Вогањ, а не може бити дужи од 32 месеца. 

Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај дванаестог месеца друге године 

извођења радова уколико се они изводе према Гантограму који је саставни део Табеле 1. и 2. 

из одељка број III предметне конкурсне документације. 

ЦЕНА  

Члан 8. 
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Уговорне стране су сагласне да укупна вредност уговорене услуге износи 

___________________ динара без ПДВ, сразмерни порез на додату вредност износи 

_______________динара, што је укупно ____________________ динара.  

Цене током трајања уговора не се могу кориговати.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНЦИЈА 

Члан 9 

Наручилац ће доспеле уплате вршити на жиро рачун Вршиоца услуга број 

__________________ који се води код банке 

__________________________________________________. 

Плаћање услуга које су предмет ове набавке врши се по испостављеним привременим 

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

оверене од надзорног органа. 

Исплата уговореног износа вршиће се по испостављеним привременим ситуацијама. 

Извођач радова је дужан да примерак привремене ситуације благовремено достави Надзорном 

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

пријема оверену ситуацију преда Вршиоцу услуга или Наручиоцу.  

Вршилац услуга се обавезује да по пријему оверене ситуације фактурише неоспорени део 

радова из ситуације и заједно са копијом оверене ситуације достави Наручиоцу. 

Вршилац услуга је дужан да уз привремену ситуацију достави извештај о укупно извршеним 

радовима. 

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

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

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

ситуације Вршилаца услуга, по пријему исте. 

Вршилац услуга је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора, а најкасније у року 

од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора, достави банкарску гаранцију за добро 

извршење посла на износ од 5% (процената) укупне цене из понуде понуђача, без ПДВ-а, са 

роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла – 

предмета јавне набавке. 

Вршилац услуга је дужан да наручиоцу приликом квалитативног и квантитативног пријема 

предмета предметне јавне набавке наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року на износ од 5% (процената) укупне цене из понуде понуђача, без 

ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дужим од понуђеног гарантног рока у понуди.  
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Члан 10. 

Вршилац услуга ће привремене ситуације састављати у складу са активностима из Табела 1, и 

2 из Одељка III - Техничке спецификације, а у складу са Обрасцем структуре цене (Образац 

број 2) који чине саставни део овог уговора.  

Вршилац услуга ће испоставити прву обрачунску ситуацију наручиоцу на плаћање када 

изведе радове у висини од минимум 5 % од укупне уговорене вредности. 

ТРОШКОВИ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 

У вредност радова из члана 2. овог уговора, нису урачунати следећи трошкови, а које сноси 

Наручилац: 

1. трошкови рада свих комисија и поткомисија, 

2. трошкови превоза свих комисија и поткомисија, 

3. трошкови преузимању података из катастра, 

4. трошкови надзора, 

5. трошкови обезбеђења пословних просторија за рад Комисије за комасацију. 

 

РОКОВИ 

Члан 12 

Уколико у току радова дође до већих и битнијих измена главног пројекта мреже пољских 

путева или у диспозицијама новог поседовног стања, нарочито у вези мреже пољских путева 

и канала или локације по структури својине које су већ биле утврђене и технички обрађене, 

рокови предвиђени чланом 7. овог уговора продужиће се за онолико дана колико дана је 

потребно утрошити за рад на овим изменама, уз претходно прибављену сагласност Наручиоца 

за овај продужетак рока извршења радова.  

 

Члан 13 

Ако Вршилац услуга или Наручилац у току радова буде услед дејства више силе привремено 

у немогућности да изводи радове на терену или да се придржава чланом 7. овог уговора 

утврђених рокова, дужан је да о наступу дејства више силе писмено обавести Наручиоца 

преко надзорног органа, односно Вршиоца услуга преко руководиоца радилишта. 

Под дејством више силе не подразумевају се уобичајене дугогодишње временске прилике на 

комасационом подручју. 
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СТРУЧНИ НАДЗОР 

Члан 14 

Над извођењем геодетских радова Наручилац ће организовати Стручни надзор, сходно члану 

29. Закона о државном премеру и катастру, у року од 15 дана од потписивања уговора. 

Надзорни орган је дужан да у току извођења радова врши стручну контролу над извођењем 

радова, преглед и оверу извршених услуга и привремене ситуације. 

Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима имовинско-правне обавезе на 

терет Наручиоца. 

Члан 15 

Вршилац услуга радова се обавезује да са радовима наведеним у члану 2. овог уговора почне 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно одмах по 

именовању Стручног надзора. 

ПРЕГЛЕД РАДОВА 

Члан 16 

Наручилац је дужан да обезбеди Преглед изведених радова од стране Републичког геодетског 

завода, у року од 15 дана од потписивања уговора. 

 

Вршилац услуга се обавезује да у предвиђеном року отклони све неправилности пронађене у 

току прегледа радова. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17 

Уговорне стране су сагласне да на све што није регулисано овим уговором примењиваће се 

одредбе Закона о државном премеру и катастру, Закона о пољопривредном земљишту, 

Програма комасације, Одлуке о спровођењу комасације за к.о. Вогањ, начела комасације и 

других општих аката. 

Члан 18 

Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати 

решити споразумно, а уколико то није могуће спор ће решити стварно надлежан суд у 

Сремској Митровици. 

Члан 19 
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Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 

3 примерка за своје потребе. 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

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

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

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

модел уговора.  
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Прилог 18 

 

18.14.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

-Гаранција за озбиљност понуде  

Сваки понуђач је дужан да уз Понуду достави бланко сопствену меницу за озбиљност 

понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

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

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

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

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице 

је 30 дана дужи од дана отварања понуда .  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 

не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач 

не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

-Средство обезбеђења за добро извршење уговора 

Извршиоци се обавезују да, у року од 15 дана од дана закључења појединачног уговора, 

доставе Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 5% (процената) 

уговорене вредности предметне набавке без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесета) дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла-предмета јавне набавке.Банкарска 

гаранција за добро извршење посла мора имати клаузуле: неопозива, безусловна, платива на 

први позив, без права на приговор 

 

-Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

Вршилац услуга је дужан да наручиоцу приликом квалитативног и квантитативног пријема 

предмета предметне јавне набавке наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року на износ од 5% (процената) укупне цене из понуде понуђача, без 

ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дужим од понуђеног гарантног рока у понуди.  

 


