ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15)
КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-59-5/20-IV сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-59/20-IV– Изградња гасоводне мреже РумаВогањ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РУМА

Адреса

Главна 107, Рума

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-59/20-IV

Позив број

404-59-6/20-IV

Конкурсна документација број

404-59-7/20-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне документације

30.07.2020.г

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs
ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-59-8/20-IV

ДАТУМ

12.08.2020.г

Врши се измена следећих делова:
НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама
конкурсне документације.
Прилог број 5- Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност тих услова-у делу додатни услови страна 15/69 тачка 3.4 технички капацитет,
кадровски капацитет на странама 17 и 18/69 и Модел уговора Прилог 15, члан 6. 12 и 16.

1/33
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.бр.
3.

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.4. Понуђач треба да располаже са минималном
техничком опремељеношћу:
-Акредитована лабораторија за испитивање опреме
под притиском, акредитована по стандард SRPS
ISO 17025 са испитним методама опреме (
минимално - регулатори притиска гаса, сигурносни
прекидни вентили, сигурносни одзрачни вентил,
ручни запорни елементи, аутоматски запорни
вентили)
-Неварничећи алат за рад на терену,
-Контролна мерна опрема за мерење притиска гаса
за рад на терену, класа тачности мин 1,0, мерног
опсега 0-10 бар, 0-6 бар, 0-1 бар, опсега 0-600 мбар
или приближно, сагласно радним условима,
-Мерна опрема за електро испитивање
-Инструмент за мерење отпора, уземљења
уземњивача- 1 ком
-Инструмент за мерење непрекидности заштитних
проводника- 1 ком
-Инструмент за мерење отпора изолација до 1000V
- 1 ком
- Инструмент за мерење отпора петље кратког
споја - 1 ком
- Инструмент за тестирање FID склопки- 1 ком
- Инструмент за мерење напона - 1 ком
- Апарат за електрозаваривање челичног бешавних
цеви- 3 ком
- Апарат за електро отпорно заваривање PE цеви и
fitingom George Fisher i sl - 3 ком
-Апарат за сучеоно заваривње полиетиленских
цеви топлим алатом- 3 ком
-Сервисно возило мин. -5 ком
- Транспортно возило носивости мин. 3t, min 2 kom
- Доступност 24 сата- изјава
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

4.

3.4.Као доказ за акредитовану
лабораторију
доставити
сертификат о акредитацији, за
опрему и алат доставити Изјаву на
меморандум понуђача да поседује
тражену опрему

Списак запослених, копије М-3А
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или М образаца или пријава
Републичком фонду за ПИО или
фотокопија уговора за лица ван
- најмање 1 инжењер заваривање SRB/IWE/00217
- најмање 2 дипломирана машинска инжењера са радног односа.
лиценцом 330 или 430 који морају имати завршену
За дипл. инг. доставити копија
основну обуку из области заштите од пожара
- најмање 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценце са копијом важеће
потврде Инжењерске Коморе
лиценцом 415
да
је
одговорни
- најмање 3 радника најмање SSS са положеним Србије
Коморе
Србије
стручним испитом за одржавање гасних уређаја, Инжењерске
радован
члан
или
решење
постројења и исталација или одржавање обејката за
транспорт и дистрибуције природног гаса са министраства грађевине
најмање 2 године радног искуства на тим
Уколико исти инжењер има две
пословима
лиценце прихватиће се
- најмање 1 дипломирани електро инжењер са
лиценцом 350 или 352 или 450
- најмање 3 атестираних заваривача за електро
заваривање челичнох бешавних цеви
Напомена:
-најмање 3 атестирана заваривача за електро
отпорно и сучеоно заваривање полиетиленских Уговори о обављању привремених
и повремених послова, Уговори о
цеви
Понуђач мора да има важеће сертификате и делу и Уговори о допунском раду
не могу бити са одложеним
лиценце
- сертификовани систем менаџмента квалитета ISO правним дејством, односно
извршиоци напред наведених
9001:2015
- сертификат (заштита животне средине) ISO уговора морају бити ангажовани у
време подношења понуда (нпр.
14001:2015
- сертификат (безбедност и заштита на раду) неће се признати уговор у коме је
наведено: „у случају да понуђач
OHSAS 18001:2008
-Лиценца за грађење односно извођење радова закључи уговор са наручиоцем,
лице ће извести радове....“ или
(И031М1)
сличног описа.
Понуђач мора да има минимум запослених:

И сада гласи:
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Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

3.4. Понуђач треба да располаже са минималном
техничком опремељеношћу:
-Акредитована лабораторија за испитивање опреме
под притиском, акредитована по стандард SRPS
ISO 17025 са испитним методама опреме (
испитивања притиском опреме под притиском и
гасних уређаја и инсталација)
-Неварничећи алат за рад на терену,
-Контролна мерна опрема за мерење притиска гаса
за рад на терену, класа тачности мин 1,0, мерног
опсега 0-10 бар, 0-6 бар, 0-1 бар, опсега 0-600 мбар
или приближно, сагласно радним условима,
-Мерна опрема за електро испитивање
-Инструмент за мерење отпора, уземљења
уземњивача- 1 ком
-Инструмент за мерење непрекидности заштитних
проводника- 1 ком
-Инструмент за мерење отпора изолација до 1000V
- 1 ком
- Инструмент за мерење отпора петље кратког
споја - 1 ком
- Инструмент за тестирање FID склопки- 1 ком
- Инструмент за мерење напона - 1 ком
- Апарат за електрозаваривање челичног бешавних
цеви- 3 ком
- Апарат за електро отпорно заваривање PE цеви и
fitingom George Fisher i sl - 3 ком
-Апарат за сучеоно заваривње полиетиленских
цеви топлим алатом- 3 ком
-Сервисно возило мин. -5 ком
- Транспортно возило носивости мин. 3t, min 2 kom
- Доступност 24 сата- изјава

3.4.Као доказ за акредитовану
лабораторију
доставити
сертификат о акредитацији, за
опрему и алат доставити Изјаву на
меморандум понуђача да поседује
тражену опрему

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.
Понуђач мора да има минимум запослених:

Списак запослених, копије М-3А
или М образаца или пријава
- најмање 1 инжењер заваривање SRB/IWE/00217
Републичком фонду за ПИО или
- најмање 2 дипломирана машинска инжењера са фотокопија уговора за лица ван
лиценцом 330 или 430 који морају имати завршену радног односа.
основну обуку из области заштите од пожара
- најмање 3 радника најмање SSS са положеним За дипл. инг. доставити копија
стручним испитом за одржавање гасних уређаја, лиценце са копијом важеће
постројења и исталација или одржавање обејката за потврде
Инжењерске
Коморе
транспорт и дистрибуције природног гаса са Србије
да
је
одговорни
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најмање 2 године радног искуства на тим
пословима
- најмање 1 дипломирани електро инжењер са
лиценцом 350 или 352 или 450
- најмање 3 атестираних заваривача за електро
заваривање челичнох бешавних цеви
-најмање 3 атестирана заваривача за електро
отпорно и сучеоно заваривање полиетиленских
цеви
Понуђач мора да има важеће сертификате и
лиценце
- сертификовани систем менаџмента квалитета ISO
9001:2015
- сертификат (заштита животне средине) ISO
14001:2015
- сертификат (безбедност и заштита на раду)
OHSAS 18001:2008
-Лиценца за грађење односно извођење радова
(И031М1)

Инжењерске
Коморе
радован
члан
или
министраства грађевине

Србије
решење

Уколико исти инжењер има две
лиценце прихватиће се
Напомена:
Уговори о обављању привремених
и повремених послова, Уговори о
делу и Уговори о допунском раду
не могу бити са одложеним
правним
дејством,
односно
извршиоци напред наведених
уговора морају бити ангажовани у
време подношења понуда (нпр.
неће се признати уговор у коме је
наведено: „у случају да понуђач
закључи уговор са наручиоцем,
лице ће извести радове....“ или
сличног описа.
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Прилог 15

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ

404-59/20-IV

Рума, ________2020.година
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број
08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан
Љубишић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(нази
в предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна,
име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
__________________%
учешћа
се
поверава
извршење
___________________________________________________________________________.
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
_________________%
учешћа
се
поверава
извршење
____________________________________________________________________________.
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од
_____________ 2020. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу
обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора
1.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име
лица које заступа фирму,)као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача
потписати уговор, кога заступа ____________________________________________ (у даљем
тексту: Извођач радова)
2.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име
лица које заступа фирму,) (члан групе понуђача).
3.
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Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац дана 12.06.2020. године, под бројем 404-59-4/20-IV донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке.
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број
404-59/20-IV - Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ
- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2020.године
доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и
чини његов саставни део.
- да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним
набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.
- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора бр. ___________, од ___________, којом је изабрао Понуду Извођача радова као
најповољнију Понуду.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи гасоводне мреже Рума-Вогањ у свему
према Понуди Извођача број _________од ________ 2020.године и обрасцу структуре
понуђене цене која чини саставни део овог Уговора.
Врста радова је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извођача, а исказана је у
спецификацији која је саставни део овог Уговора.
Извођач ће извести радове Наручиоцу у свему према важећим законским и подзаконским
прописима, инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима,
нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг
привредника, упутствима надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се се врши
прекорачење његових овлашћења (нпр:стварање нових финансијских обавеза или промена
уговорених рокова и сл. ), према одредбама овог уговора.
Извођач радова је дужан и обавезује се да овај Уговор потпише, овери и врати Наручиоцу у
року од 7 дана од дана када му је исти достављен на потписивање.
Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега ће
сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом
113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност понуде.
озбипонуде
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а (словима:________________), а добијена је на основу
јединичних цена у складу са Понудом Извођача радова број ___________ од _________2020.
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године и обрасцем Структуре цене са упутством како да се попуни са предмером радова од
дана ______2020.године (у даљем тексту: Предмер радова).
Износ ПДВ је ______________динара, (словима: ____________)
Укупна цена са ПДВ је ________________динара, (словима____________________).
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора
сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и
пратећим прописима.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача
радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне
снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и
одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење
целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и
рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све
таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације
истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле,
прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације
и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено
према техничкој документацији.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2021.години, Наручилац ће реализовати по
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021.годину и то
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3
- аванс у висини од 25 % укупно уговорене вредности радова у року од 45 дана од закључења
уговора и након пријема уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском
коришћењу аванса, достављања менице за повраћај аванса и менице за добро извршење посла,
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015). Аванс ће се правдати по привременим месечним
ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што
је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у
привремној ситуацији која претходи издавању окончане ситуације,
- 65 % укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
потписаним од стране стручног надзора, најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о
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роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 68/2015) од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца,
- остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по окончаној
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема
менице за отклањање грешака у гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о
примопредаји и коначног обрачуна.
Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора.
Члан 4.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року до 31.12.2020.године, а
према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење
у посао је најкасније 10 дана од дана закључења овог Уговора уколико није другачије
одређено.
Уколико временске прилике онемогућавају извођење предметних радова, извођач је у
обавези да са истим застане, док се не стекну услови за њихов наставак.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 5.
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да
изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1.) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2.) мере предвиђене актима надлежних органа;
3.) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4.) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5.) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести;
6.) у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца.
Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев
Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз
сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од
8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за
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завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију
банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду
штете до износа стварне штете.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу пројектно-техничком
документацијом, важећим техничким прописима и овим уговором као и да исте по завршетку
преда Наручиоцу радова, као и :
- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Извођача радова;
- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво
проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације,
достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље
поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да
је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се
узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са
важећим прописима;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и
да је спреман за њихову примопредају;
- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за
изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и
опреме;
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу
које се објекат гради;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала и опреме;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи
у року од 10 дана;
- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме.
- да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим инсталацијама,
објектима, саобраћајницама, јавним површинама.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА
Члан 8.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао у року од 10 (десет)
дана од закључења уговора, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му
несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
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-Гаранција за повраћај авансног плаћања
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу
1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај авансног плаћања, потврду о
извршеној регистрацији менице,менично овлашћење као и копију депо картона пословне
банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ
од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат Извођача. Менично
писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) тачан назив корисника
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет и број ЈН, износ на који се издаје 25% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, са навођењем рока важности - који је 30 дана дужи од
дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
-Гаранција за добро извршење посла
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу 1
(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, потврду о
извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са овлашћеним
потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Купац може сам попунити
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује квалитетно, уредно и
потпуно испуњење уговорених обавеза Извођача, са роком важности 30 дана дужим од дана
истека рока важности уговора.
Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично
овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка
његових обавеза преузетих по основу овог уговора.
- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу
бланко сопствену 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
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо Бланко сопствена меница за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ-a. Рок важења мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац 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 року.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ГАРАНТНИ РОК
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Члан 10.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ________ (словима:
______________) месеца, (не мање од 24 месеца), и рачуна се од датума примопредаје
предметних радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са
гарантним роком произвођача, рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза
у погледу квалитета радова и материјала у року од 10 дана од пријема писаног захтева од
стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.
КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Члан 11.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном и конкурсном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 12.
У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од
уговорених количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу “Сл. лист
СФРЈ, бр. 18/77), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне
писане сагласности Наручиоца.
14/33
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова.
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона
о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине изведе по
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем
ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина
радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.
Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и
достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од
дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће
бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, извођач доставља на
основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих
изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима
уговора.
Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од
дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на
вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 13.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова,
а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених
радова.
Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са
предмером и предрачуном, који мора да садржи:
-предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране
надзорног органа;
-детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова,
врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење,
односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана
пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о
јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка.
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове
(непредвиђене радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од
потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 9. овог Уговора, за вредност
уговорених непредвиђених радова.
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Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава
воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране извођача и надзорног органа,
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана
уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички
преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у складу са
ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова
предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње
дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и
упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би
могла да се изврши контрола изведених радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за
изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала,
опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два)
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног
надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени
материјал и извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 10 (десет) дана и ако их не отклони
у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог
лица на терет Извођача радова.
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
КОНАЧАН ОБРАЧУН
Члан 15.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за
коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2
(два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство
Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о
примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао;
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену
динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за
скраћење и елиминацију кашњења;
3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење
радова;
4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;
5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења;
6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави
по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;
7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове
ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде, повраћај
авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у
складу са одредбама овог Уговора.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним
роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид Уговора.
Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова
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до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране
Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити
већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на
вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није
знао нити је могао знати да се морају извести.
Члан 18.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац
ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова,
под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима
предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Уговорне стране 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
уговора.
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Члан 20.
Измене и допуне овог Уговора, наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у
писаној форми у складу са Уговором и Законом о јавним набавкама.
Члан 21.
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.
Члан 22
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 ________2020. године
Прилог бр. 2 - Спецификација радова
Прилог бр. 3 - Структура цене радова
Уговорне стране:

ИНВЕСТИТОР

ИЗВОЂАЧ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РУМА

____________________________
____________________________

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П. _________________________

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.

И сада гласи:
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Прилог 15

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ

404-59/20-IV

Рума, ________2020.година
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број
08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име
лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
__________________%
учешћа
се
поверава
извршење
___________________________________________________________________________.
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
_________________%
учешћа
се
поверава
извршење
____________________________________________________________________________.
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од
_____________ 2020. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу
обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора
1.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име
лица које заступа фирму,)као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача
потписати уговор, кога заступа ____________________________________________ (у даљем
тексту: Извођач радова)
2.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(назив
предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име
лица које заступа фирму,) (члан групе понуђача).
3.

- //21/33
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац дана 12.06.2020. године, под бројем 404-59-4/20-IV донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке.
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број
404-59/20-IV - Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ
- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2020.године
доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и
чини његов саставни део.
- да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним
набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.
- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора бр. ___________, од ___________, којом је изабрао Понуду Извођача радова као
најповољнију Понуду.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи гасоводне мреже Рума-Вогањ у свему
према Понуди Извођача број _________од ________ 2020.године и обрасцу структуре
понуђене цене која чини саставни део овог Уговора.
Врста радова је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извођача, а исказана је у
спецификацији која је саставни део овог Уговора.
Извођач ће извести радове Наручиоцу у свему према важећим законским и подзаконским
прописима, инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима,
нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг
привредника, упутствима надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се се врши
прекорачење његових овлашћења (нпр:стварање нових финансијских обавеза или промена
уговорених рокова и сл. ), према одредбама овог уговора.
Извођач радова је дужан и обавезује се да овај Уговор потпише, овери и врати Наручиоцу у
року од 7 дана од дана када му је исти достављен на потписивање.
Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега ће
сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом
113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност понуде.
озбипонуде
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а (словима:________________), а добијена је на основу
јединичних цена у складу са Понудом Извођача радова број ___________ од _________2020.
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године и обрасцем Структуре цене са упутством како да се попуни са предмером радова од
дана ______2020.године (у даљем тексту: Предмер радова).
Износ ПДВ је ______________динара, (словима: ____________)
Укупна цена са ПДВ је ________________динара, (словима____________________).
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора
сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и
пратећим прописима.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача
радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне
снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и
одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење
целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и
рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све
таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације
истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле,
прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације
и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено
према техничкој документацији.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2021.години, Наручилац ће реализовати по
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021.годину и то
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3
- аванс у висини од 25 % укупно уговорене вредности радова у року од 45 дана од закључења
уговора и након пријема уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском
коришћењу аванса, достављања менице за повраћај аванса и менице за добро извршење посла,
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015). Аванс ће се правдати по привременим месечним
ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што
је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у
привремној ситуацији која претходи издавању окончане ситуације,
- 65 % укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
потписаним од стране стручног надзора, најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о
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роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 68/2015) од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца,
- остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по окончаној
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема
менице за отклањање грешака у гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о
примопредаји и коначног обрачуна.
Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора.
Члан 4.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року до 31.12.2020.године, а
према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење
у посао је најкасније 10 дана од дана закључења овог Уговора уколико није другачије
одређено.
Уколико временске прилике онемогућавају извођење предметних радова, извођач је у
обавези да са истим застане, док се не стекну услови за њихов наставак.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 5.
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да
изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1.) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2.) мере предвиђене актима надлежних органа;
3.) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4.) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5.) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести;
6.) у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца.
Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев
Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз
сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева.
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Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од
8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може
бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију менице
за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа
стварне штете.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу пројектно-техничком
документацијом, важећим техничким прописима и овим уговором као и да исте по завршетку
преда Наручиоцу радова, као и :
- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Извођача радова;
- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво
проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације,
достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље
поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да
је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се
узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са
важећим прописима;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и
да је спреман за њихову примопредају;
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- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за
изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и
опреме;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу
које се објекат гради;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала и опреме;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи
у року од 10 дана;
- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме.
- да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим инсталацијама,
објектима, саобраћајницама, јавним површинама.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА
Члан 8.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао у року од 10 (десет)
дана од закључења уговора, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му
несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
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Члан 9
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
-Гаранција за повраћај авансног плаћања
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу
1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај авансног плаћања, потврду о
извршеној регистрацији менице,менично овлашћење као и копију депо картона пословне
банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ
од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат Извођача. Менично
писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) тачан назив корисника
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет и број ЈН, износ на који се издаје 25% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, са навођењем рока важности - који је 30 дана дужи од
дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
-Гаранција за добро извршење посла
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу 1
(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, потврду о
извршеној регистрацији менице, као и копију депо картона пословне банке са овлашћеним
потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем да је Купац може сам попунити
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује квалитетно, уредно и
потпуно испуњење уговорених обавеза Извођача, са роком важности 30 дана дужим од дана
истека рока важности уговора.
Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла, менично
овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка
његових обавеза преузетих по основу овог уговора.
- Гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу
бланко сопствену 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
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо Бланко сопствена меница за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ-a. Рок важења мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац 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 року.
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ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ________ (словима:
______________) месеца, (не мање од 24 месеца), и рачуна се од датума примопредаје
предметних радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са
гарантним роком произвођача, рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза
у погледу квалитета радова и материјала у року од 10 дана од пријема писаног захтева од
стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.
КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Члан 11.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном и конкурсном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 12.
У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од
уговорених количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу “Сл. лист
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СФРЈ, бр. 18/77), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне
писане сагласности Наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова.
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона
о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине изведе по
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем
ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина
радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.
Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и
достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од
дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће
бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, извођач доставља на
основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих
изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима
уговора.
Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од
дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла на вредност
радова који се уговарају Анексом из претходног става
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 13.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова,
а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених
радова.
Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са
предмером и предрачуном, који мора да садржи:
-предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране
надзорног органа;
-детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова,
врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење,
односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана
пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о
јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка.
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове
(непредвиђене радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од
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потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 9. овог Уговора, за вредност
уговорених непредвиђених радова.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава
воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране извођача и надзорног органа,
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана
уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички
преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у складу са
ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова
предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње
дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и
упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би
могла да се изврши контрола изведених радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за
изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала,
опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два)
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног
надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени
материјал и извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 10 (десет) дана и ако их не отклони
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у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог
лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
КОНАЧАН ОБРАЧУН
Члан 15.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за
коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2
(два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство
Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о
примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
8. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао;
9. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену
динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за
скраћење и елиминацију кашњења;
10. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење
радова;
11. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;
12. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења;
13. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави
по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;
14. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави меницу за повраћај авансног
плаћања и меницу за добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове
ангажује другог извођача и активира меницу за повраћај авансног плаћања и меницу за добро
извршење посла.
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у
складу са одредбама овог Уговора.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним
роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид Уговора.
Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
31/33
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова
до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране
Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити
већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на
вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
6. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
7. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
8. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
9. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
10. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није
знао нити је могао знати да се морају извести.
Члан 18.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац
ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова,
под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима
предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Уговорне стране 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
уговора.
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Члан 20.
Измене и допуне овог Уговора, наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у
писаној форми у складу са Уговором и Законом о јавним набавкама.
Члан 21.
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.
Члан 22
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 ________2020. године
Прилог бр. 2 - Спецификација радова
Прилог бр. 3 - Структура цене радова
Уговорне стране:

ИНВЕСТИТОР

ИЗВОЂАЧ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РУМА

____________________________
____________________________

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П. _________________________

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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