
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-110/2019
Број ЈН К 11/19
Датум: 09.04.2019. 
Суботица,
 Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ЈН К 11/19

Дана 01.04.2019. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку  јавне  набавке  за  набавку  услуга –  Одржавање  хигијене,  број  ЈН  К  11/19,  у  којој
Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на следећи начин:

I
                                                                                                                                        

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  11/19, у  III УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 9. 

на страни 32/40   у подтачци 9.2. бришу се речи у загради

           „(Уговор се може закључити најраније 09. маја 2018.)“

и подтачка 9.2. сада гласи

          „9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
           Рок за реализацију уговора је 12 месеци од дана закључења уговора.“
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II

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  11/19, у  III УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  на крају упутства

       на страни 40/40 додаје нова тачка која гласи

„30.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ   И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

      Понуђач је дужан да уз понуду достави:

30.1.  Оригинал  писмо  о  намерама банке за  издавање  банкарске  гаранције  за  добро
извршење посла,  обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао,
најкасније у року од  10 (десет) дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за
добро  извршење  посла,  у  висини  од  10%  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а  са  роком
важности најмање 10 дана дуже од датума важења уговора.

Изабрани понуђач је дужан да достави:

    30.2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 10 (десет) дана од дана
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са
роком важности који  је  10  дана дужи од уговореног  рока за  завршетак предмета  уговора,  у
корист  Наручиоца  са  назнаком  Град  Суботица,  Суботица,  Трг  слободе  1,  ПИБ  100444843,
матични број 08070695 број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Ако се за
време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе,  важност  банкарске
гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
   По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена. „

III

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  11/19, у  III УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  на крају тачке 29. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

на страни 40/40 додају се речи

•„Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла“
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и тачка 29 на страни 40/40, сада гласи

„29. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда  се  сматра  прихватњивом уколико  испуњава  све  захтеве  и  услове  из  позива  и
конкурсне  документације  и  ако уз  тражене доказе  из  Упутства  како  се  доказује  испуњеност
услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица потписане:

 Образац 1 - Образац понуде ; 
 Образац 2 -  Образац изјаве да је понуђач  поштовао обавезе које произлазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде за
предметну јавну набавку ;

 Образац 3 - Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде за
предметну јавну набавку;

 Образац  4 – Образац трошкова приппрема понуде
 Образац 5 - Образац изјаве о независној понуди;
 Референтна листа за одржавање хигијене (Образац 6);
 Потврда о реализацији раније закључених уговора за одржавање хигијене (Образац 7);
 Потврда о реализацији раније закључених уговора за постављање репелетних препарата

за растеривање птица (Образац 8)
 Модел уговора;
 Тражени докази за обавезне услове;
 Тражени докази за додатне услове; 
 Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да поред горе наведених докумената

доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према нарзчиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – на начин предвиђен у конкурсној документацији и

 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла.“

IV

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 11/19,  ОБРАЗАЦ 6  

на страни 24/40 мења се и сада гласи:

НОВИ ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕРНТНЕ ЛИСТЕ ДУЖНИ СУ ДА ПРИЛОЖЕ ПРИЛИ-
КОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ (у објектима)
Ре
дн
и
бр
ој

Назив предмета
набавке

Датум
закључења

уговора

Датум
завршетка

услуге

Назив
наручиоца

Вредност
извршене

услуге

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Укупна вредност извршених услуга износи: ________________________ без ПДВ-а.

Изјављујем  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  да  су  подаци  у  Списку
извршених услуга у претходних пет година до дана отварања понуда, тачни и истинити.

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку
референцу посебно.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.
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V

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 11/19,  ОБРАЗАЦ 7  

на страни 25/40 мења се и сада гласи:

НОВИ ОБРАЗАЦ 7 САДА ГЛАСИ
/Ако  је  неки  понуђач  извадио  Потврду  „Образац  7“  пре  измене  конкурсне

документације прихватиће се и та потврда ако обувата тражени период (у претходних пет
година до дана отварања понуда), а од дана измене конкурсне документације примењиваће
се нови образац/
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                                                                                                     (ОБРАЗАЦ 7)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 77. став 2.  тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _______________________________________________________________________
(назив, седиште вршиоца услуге/понуђача) за потребе наручиоца___________________________,
квалитетно и у уговореном року, у претходних пет година не до дана отварања понуда, извршио
следеће  услуге  одржавања  хигијене  (у  објектима):__________________________________-
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                     (навести врсту услуге), 
као:

А) Самостални Вршилац услуге или

Б) Учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од ________________динара без ПДВ-а,
(одговарајуће заокружити)

а на основу уговора број ________ од __.__.____. године у вредности од ___________динара без
ПДВ-а, (словима: ________________________________________________ динара без ПДВ-а).

Датум завршетка вршења услуге: ______________
Потврда  се  издаје  на  захтев  Вршиоца  услуге/понуђача  ___________________  ради  учешћа  у
поступку јавне набавке Градске управе Града Суботице ЈН К 11/19.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

наручиоца

М.П.

Напомена: Свака  злоупотреба  и  нетачни  подаци  у  овој  потврди   могу  произвести  материјалну  и  кривичну
одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду.
 Образац  “Потврда  за  референце”  понуђач  ће  копирати  и  доставити  уз  своју  понуду  за  све  наручиоце
појединачно.  У  обзир  ће  се  узети само  оне  референц  листе  које  имају  горе  наведене  доказе  и  то  за  сваку
референцу посебно.Напомена:  Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче,
тако  да  су  прихватлјиве  и  потврде  у  другачијој  форми које  садрже све  податке тражене у  датом моделу
Потврде.

                                                                                    ЈН К 11/19                                                                                     6/14



VI

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 11/19,  ОБРАЗАЦ 8 

на страни 26/40 мења се и сада гласи:

НОВИ ОБРАЗАЦ 8 САДА ГЛАСИ
/Ако  је  неки  понуђач  извадио  Потврду  „Образац  8“  пре  измене  конкурсне

документације прихватиће се и та потврда ако обувата тражени период ( у претходних пет
година до дана отварања понуда), а од дана измене конкурсне документације примењиваће
се нови образац/
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                                                                                                                                                       (ОБАЗАЦ 8)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 77. став 2.  тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _______________________________________________________________________
(назив, седиште вршиоца услуге/понуђача) за потребе наручиоца___________________________,
квалитетно и у уговореном року,  у претходних пет година до дана отварања понуда, извршио
следеће   услуге   постављање  репелетних  препарата  за  растеривање  птица:____________-
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                     (навести врсту услуге), 
као:

А) Самостални Вршилац услуге или

Б) Учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од ________________динара без ПДВ-а,
(одговарајуће заокружити)

а на основу уговора број ________ од __.__.____. године у вредности од ___________
динара без ПДВ-а, (словима: ________________________________________________ динара без
ПДВ-а).
Датум завршетка вршења услуге: ______________

Потврда  се  издаје  на  захтев  Вршиоца  услуге/понуђача  ___________________  ради  учешћа  у
поступку јавне набавке Градске управе Града Суботице ЈН К 11/19.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

наручиоца

М.П.

Напомена: Свака  злоупотреба  и  нетачни  подаци  у  овој  потврди   могу  произвести  материјалну  и  кривичну
одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду.
 Образац  “Потврда  за  референце”  понуђач  ће  копирати  и  доставити  уз  своју  понуду  за  све  наручиоце
појединачно.  У  обзир  ће  се  узети само  оне  референц  листе  које  имају  горе  наведене  доказе  и  то  за  сваку
референцу посебно.Напомена:  Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче,
тако  да  су  прихватлјиве  и  потврде  у  другачијој  форми које  садрже све  податке тражене у  датом моделу
Потврде.
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VII

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 11/19, у VI МОДЕЛ УГОВОРА   

 додаје се нови члан уговора

„Вршилац услуге је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора,преда
Наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини  од  10%  од  укупне  вредности  уговора,  са  роком  важности  који  је  10  дана  дужи  од
уговореног рока за завршетак предмета уговора, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица,
Суботица,  Трг слободе 1,  ПИБ 100444843,  матични број  08070695 број рачуна 840-27640-46,
Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
   По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.“

и додаје се нови члан уговора

„У  случају  неиспуњења  обавеза  предмета  уговора  и  једностраног  раскида  уговора
Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.“

НОВИ  МОДЕЛ  УГОВОРА  САДА  ГЛАСИ  И  ПОНУЂАЧИ  СУ  ДУЖНИ  ГА
ПРИЛОЖЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ, ЈН К 11/19 

Закључен између: 

1. Градске  управе  Града  Суботице,  Суботица,  Трг  слободе  1, ПИБ:  100444843,
матични  број:  08070695,  рачун  број:  840-27640-46,  НБС  Управа  за  трезор,  коју
заступа Начелник Градске управе, Ушумовић Давчик (у даљем тексту: Наручилац), са
једне стране, и

2.  ___________________________________,  из  ___________________________,  улица
_________________________________бр.  ________,  ПИБ: ___________________,
матични број: ___________________________,  као Вршилац услуге, (у даљем тексту:
Вршилац услуге) које заступа _____________________, директор, са друге стране, по
следећим условима:

_____________________________                    ______________________________
_____________________________                    ______________________________
_____________________________                    ______________________________
(чланови групе понуђача)                                     (подизвођач)

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

       -        да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН),  спровео отворени поступак  за  јавну
набавку услуге - одржавање хигијене, под бројем ЈН К 11/19,

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _______ од дана __.__.2019. године,
која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора,

- да  понуда  Вршиоца  услуге  одговара  техничким  захтевима  из  конкурсне
документације,

-    да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора за предметну услугу, под бројем ***********, дана **.**.2019. године.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге – одржавање хигијене у објекту на адреси Трг

републике 16, Суботица, у објекту Градска кућа, на адреси Трг слободе 1, 24000 Суботица и
у објекту Нова општина на адреси Трг Лазара Нешића 1, у свему према спецификацији
Наручиоца,  и понуди Вршиоца услуге број _________ од ___.___.2019. године, која је код
Наручиоца заведена под бројем *********** дана **.**.2019. Године.

Техничка спецификација Наручиоца и понуда Вршиоца услуге из става 1. овог члана
се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део.
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Ради  извршења  услуга  које  су  предмет Уговора,  Вршилац  услуге  се  обавезује  да
обезбеди радну снагу, опрему за рад као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга
које  су  предмет овог  уговора  у  складу  са  спецификацијом  услуга  која  је  саставни  део
уговора.

Члан 3.
А)  Вредност услуге  одржавања хигијене из табеле А обрасца понуде,  месечно

износи ___________________ динара  (словима:
________________________________________ динара и ___/100)  без ПДВ-а што укуоно
за  12  месеци  износи_________________  (словима:
________________________________________ динара и ___/100) без ПДВ-а, а са ПДВ-ом
месечно износи  ______________________  дин,  (словима:
________________________________________ динара и ___/100) а укупно за 12 месеци
износи  _______________  (словима:  ________________________________________
динара и ___/100)  на основу цена из усвојене понуде  Вршиоца услуге број  _____ од
__.__.2019. године.

 
Б)  Вредност  услуге  постављања  репелената  за  растеривање  птица  око  улаза

Градске куће из табеле Б обрасца понуде по једном улазу износи ___________________
динара (словима: ________________________________________ динара и ___/100)  без
ПДВ-а  што  укуоно  за  4  улаза  износи_________________  (словима:
________________________________________ динара и ___/100)  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом   по  једном  износи  ______________________  дин,  (словима:
________________________________________  динара  и  ___/100)  а  укупно  за  4  улаза
износи  _______________  (словима:  ________________________________________
динара и ___/100)  на основу цена из усвојене понуде  Вршиоца услуге број  _____ од
__.__.2019. године.

Укупна  вредност  услуге  –  одржавање  хигијене  (А+Б)  из  рекапитулације  обрасца
понуде  –  износи ___________________ динара  (словима:
________________________________________ динара и ___/100)  без ПДВ-а ,  а укупно
са  ПДВ-ом  износи  _______________  (словима:
________________________________________  динара  и  ___/100). на  основу  цена  из
усвојене понуде Вршиоца услуге број _____ од __.__.2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.

  Реализација  уговорене  вредности  ће  се  у  2019.  години  вршити  до  износа
расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину. 

Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.
Вршилац услуге се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора  врши 12 месеци од дана

закључења уговора.  

Члан 5.
              Наручилац се обавезује да Вршиоцу услуге цену исплаћује месечно, након извршене
услуге, која ће се записнички констатовати у погледу обима извршености и квалитета уговорене
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услуге, а што ће потписом потврдити овлашћено лице Наручиоца и Вршиоца услуге, у року до
45 дана од дана пријема исправне фактуре, на рачун Даваоца услуге број _______________ код
банке _____________________.

                    Вршиоц услуге је дужан да доставља извештај о извршеним услугама у прилогу фактуре
за савки месец као доказ о извршеним услугама током месеца.

 Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ:
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за
трезор.   

     Вршилац услуге врши регистрацију фактуре на број 09693 Градска управа Суботица.
       Изабрани понуђач ће у току периода реализације уговора о извршењу јавне набавке за све
запослене које  ангажује на  извршењу предметних послова у току сваког  месеца доставити
ППП ПД образац за претходни месец као доказ да је запосленима извршио обрачун и исплату
законом гарантоване минималне цене рада са припадајућим порезима и доприносима.          
        Наручилац врши исплату са апропријације у Буџету Града  функција 130, економска

класификација 423612.

Члан 7.
Вршилац услуге је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора,преда

Наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини  од  10%  од  укупне  вредности  уговора,  са  роком  важности  који  је  10  дана  дужи  од
уговореног рока за завршетак предмета уговора, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица,
Суботица,  Трг слободе 1,  ПИБ 100444843,  матични број  08070695 број рачуна 840-27640-46,
Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

  Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
         По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.

Члан 8.
У  случају  неиспуњења  обавеза  предмета  уговора  и  једностраног  раскида  уговора

Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.
           Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.

Члан 9.
Овај  Уговор  може  бити  измењен  или  допуњен из  објективних  разлога, сагласношћу

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).Измена и допуна Уговора
не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења Уговора.
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Члан 10.
Наручилац  задржава  право  на  раскид  уговора  уколико,  након  састављеног  записника,

уочи недостатке, а Вршилац услуге их не отклони у року од 24 часа.

Члан 11.
Наручилац  може  повећати  обим  предмета  уговора  о  јавној  набавци  без  спровођења

поступка јавне  набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у скалду са
чланом 115. ЗЈН. 

Члан 12.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће

решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност

Суда у Суботици.
Члан 13.

На  све  што  није  регулисано  овим  уговором,  примениће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима, и други правни прописи који регулишу ову област.

Члан 14.
   Уговор је сачињен у 7 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 примерака,

а Вршилац услуге 1 примерак.
     Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача.

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА
Начелник Градске управе

     Града Суботице

,  директор Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

Модел уговора мора да  буде попуњен,  потписан од стране одговорног лица и  оверен
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача  у
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VIII

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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