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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Правилник о допуни 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 41/19), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 1/2019, бр. 9/19  од 01.10.2019.год. и  Решења   

о   образовању   комисије   за   јавну набавку JН бр. 1/2019, 10/19 од 01.10.2019.год. 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

НАБАВКА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  

ПУТА КА ЦРКВИ У ВУКУШИЦИ 

 

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

ЈН бр. 1/2019 

Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

 

Технички опис, рок за извршење радова  

 

 

5 

IV 

 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

         VI Образац понуде 20 

VII Модел уговора 24 

VIII Образац трошкова припреме понуде 33 

IX Образац изјаве о независној понуди 34 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.  
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X Закона 35 

XI Референц листа понуђача  36 

XII Потврда о извршеним радовима 37 

XIII Изјава о испуњености обавезних услова из чл.75. ЗЈН 38 

Напомена: 

Конкурсна документација укупно броји 38 стране и  свака страна конкурсне 

документације означена је редним бројем (од 1 до 38).
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

5) Подаци о наручиоцу 

Наручилац: МЗ Вукушица. 
Адреса: Вукушица, 36215 Подунавци 

    Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs 
 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет  јавне  набавкe ЈН бр. 1/2019 је набавка радова на инвестиционом одржавању 

пута ка Цркви у Вукушици у дужини од 260 m. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Контакт: 

Тел. 036/601-204 

   Електронска адреса за спровођење поступка: 

Е – mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1.Предмет јавне набавке 

Предмет  јавне  набавкe ЈН бр. 1/2019 су радови на инвестиционом одржавању пута ка 

Цркви у Вукушици у дужини од 260 m. 

 

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:  

 45233141 – радови на одржавању путева 

 2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
mailto:jn@vrnjackabanja.gov.rs
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III  ТЕХНИЧКИ ОПИС,  РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ  РАДОВА  
 

  1.Технички опис: 

Предмет јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1/2019 је набавка радова - инвестиционо 

одржавање пута ка Цркви у Вукушици у дужини од 260 метара. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА: 

 

I) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

ОПИС                                                                            Јед. мере                  Количина 

 

1. Машински ископ земљаног материјала из 

подлоге просечне дебљине d = 15 цм са утоваром 

у возило и одвозом на депонију удаљености до 5 км 

Обрачун по м3                                                                           м3                             125 

2. Планирање и ваљање постељице са механичким 

збијањем до потребне стишљивости 

Обрачун по м2                                                                           м2                             832 

3. Набавка и уградња тампонског слоја шљунка 

од природне мешавине фракције 0/60мм, просечне 

дебљине d = 20 цм, са збијањем до потребне 

стишљивости MS 50MPa 

Обрачун по m3                                                                          м3                            165 

4. Набавка и уградња тампонског слоја од каменог  

дробљеног агрегата фракције 0/32 мм, просечне 

дебљине d = 10 цм, sa збијањем до потребне 

стишљивости MS 60MPa 

Обрачун по м3                                                                           м3                              83 

5. Набавка и уградња каменог дробљеног агрегата 

фракције 0/32 мм, просечне дебљине d = 6 цм, за 

банкине, са збијањем до потребне стишљивости 

Обрачун по м3                                                                           м3                                8 

 

II) АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ 

 

1. Набавка, довоз и машинска уградња битуагрегата б=2.8м 

БНС22, дебљине d = 7цм, за израду горњег носећег слоја 

Обрачун по тони                                                                        т                             126 

 

               

  

2. Рок за извршење радова: 

Рок за извођење и завршетак радова: до 15 календарских дана рачунајући од дана увођења у 

посао. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

1)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 
1.1.    Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  

испуњава  обавезне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  

кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  

средине,  кривично  дело  примања  или  давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона. 

 
1.2.   У складу са чланом 76. Закона наручилац одређује додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, који се односе на пословни, кадровски и технички 
капацитет: 

- пословни капацитет понуђач доказује на следећи начин: 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 3 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018) извео индентичне или радове који су 

слични радовима из предметне јавне набавке у минималној вредности од 

3.200.000,00 динара без ПДВ.   
 
-кадровски капацитет понуђач доказује на следећи начин : 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване 

по основу уговора ван радног односа одговорног извођача радова са личним 

лиценцама и то: 

412 1 извршилац 

 

- технички капацитет понуђач доказује на следећи начин: 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом 

техничком опремом: 

Асфалтна база  комада 1 
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Финишер комада 1 

Ваљак комада 1 

Комбинована машина  комада 1 

 

1.3. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена забрана 

обављања делатности у моменту подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.4    Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона,  и додатне услове, уколико ће понуђач извршавати 

тај део набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од 

уговорене вредности предмета јавне набавке. 
 
 

1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2)УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни: 
 

1. Услов да   је   регистрован   код   надлежног   органа,   односно   уписан   у 

 одговарајући регистар; 

Доказ Извод из регистра надлежног органа 

(ПРИЛОГ бр.1)  
2. Услов да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 

 дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
 кривична дела  против  привреде,  кривична   дела   против  животне 

 средине, кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело 

 преваре;  

Доказ Правно лице доставља:      

(ПРИЛОГ бр.2) 1)  Извод из казнене евиденције основног суда  
      

 2)  Извод   из   казнене   евиденције   Посебног   одељења   (за 

 организовани криминал) Вишег суда у Београду;   

 3)  Уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  управе 

 Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити 

 уверење из казнене евиденције.   

      

 Физичко лице/Предузетник достављају:    

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта  

 Напомена:  Овај  доказ  не  може  бити  старији  од  два  месеца  пре 
 отварања понуда      

4. Услов да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у 
 складу  са прописима Републике Србије или  стране државе када 

 има седиште на њеној територији;     

Доказ уверења  Пореске  управе Министарства финансија и  привреде  

(ПРИЛОГ бр.4) 
и  уверења  надлежне  локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

  

 

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  издвојена 

места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је 

доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 

самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 

огранак  или издвојено место 

 Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
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отварања понуда 

 

2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

У поступку јавне набавке број 1/2019 понуђач мора да докаже да испуњава додатне 

услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 

претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018) извео индентичне 

или радове који су слични радовима из предметне јавне набавке у 

минималној вредности од 3.200.000,00 динара без ПДВ   

 

Доказ 

 

Потврда, копија уговора и окончане ситуације (прва и последња страна 

окончане ситуације са рекапитулацијом радова), односно копије фактура,  у 

укупном износу од минимум 3.200.000,00 динара без ПДВ. 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 

документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

-назив и адреса наручиоца  

- назив и адреса понуђача 

-предмет уговора 

- вредност изведених радова 

- број и датум уговора 

-  - контакт особа наручиоца и телефон 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

Посебна напомена:Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао 

у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната 

само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди 

наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе 

одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе 

понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан 

износ и врста изведених радова од стране понуђача. 
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2. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 

ангажованог по основу уговора ван радног односа одговорног извођача 

радова са личном лиценцом и то: 

412  1 извршилац 

 

Доказ 

 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 

важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 

запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 

односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  

уговора ван радног односа) 

Ако у уговору ван радног односаније наведено да ће носилац лиценце бити 

ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 

потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 

3. Уговор о допунском раду. 

 

3. 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 

следећом техничком опремом: 

Асфалтна база  комада 1 

Финишер комада 1 

Ваљак комада 1 

Комбинована машина комада 1 
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Доказ 

 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 

аналитичкa картицa основних средставапотписанa од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 

3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 

уколико је средство набављено од стране закуподавца након 

1.1.2019. године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно јевидно означити тражену техничку 

опрему. 

4. 

 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 

 

Меница за озбиљност понуде 

5. Да, у случају заједничке понуде достави: 

Доказ 

 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке 

 
  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1.oд тач. 1) до тачке 4. који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама.Понуђач је у обавези да у својој понуди јасно наведе на 

сопственом документу: пословно име и адресу седишта, матични број, да је уписан у 

регистар понуђача и интернет страницу на којој је објављен регистар понуђача.Наручилац 

ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које 

поднесе понуду уписано у регистар понуђача 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1)ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
 

2)НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  

затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: О п штин а  Вр њ ачк а  Бањ а ,  ул . К р уш ев ач к а  1 7 ,  

3 6 21 0  Вр њ ачк а  Бањ а ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на  

инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици, ЈН бр. 1/2019 – НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до: 10.10.2019.године до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  

понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

3)Саджај понуде: 

 
-Образац понуде,  

-Модел уговора,  

-Образац трошкова припреме понуде - опционо 

-Образац Изјаве о независној понуди,  

-Образац Изјаве у скаду са чл.75. став 2 закона,  

-Референц листу понуђача са  потврдама о извршеним радовима 

--Образац- техничка спецификација 

-Образац изјаве о испуњености услова из 75. ЗЈН 

-Доказе о испуњености додатних услова  

- Споразум у случају подношења заједничке понуде 

- 

 

 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: О п ш т и н а  

Вр њ ач к а  Б а њ а ,  ул . К р уш ев а ч к а  1 7 ,  3 6 2 1 0  Вр њ а ч к а  Б ањ а ,  са назнаком: 

Допуна  понуде  за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка 

Цркви у Вукушици, ЈН бр. 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ”   или 

„Опозив  понуде  за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка 

Цркви у Вукушици, ЈН бр. 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ”   или 

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку радова на инвестиционом 

одржавању пута ка Цркви у Вукушици, ЈН бр. 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ”    

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу 

понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  

набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Саставни део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

-податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Наручилац врши плаћање у складу са роковима дефинисаним Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 

119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи 2 (две) године рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова. 

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да након примопредаје радова преда 

Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% вредности уговора без( пдв-а) за 

отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 10 (десет) дана дуже од 

гарантног рока којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење 

уговорених обавеза до истека гарантног рока. 
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9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

 

Рок за извођење и завршетак  понуђач наводи у оквиру обрасца понуде. 

Наручилац истиче захтев да се понуђени рок креће у  оквиру до 15 календарских дана, при 

чему се почетак рока рачуна од дана увођења у посао. 

Рок за извођење радова се сматра битним елементом уговора.  

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 

 
 

11.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 

понуђача је у обавези да уз понуду достави,  

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко соло 

меницу,регистровану и оверену код пословне банке, ОП образац, картон 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице и менично овлашћење на износ 

од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења који је дужи 5 дана од рока 

важења понуде. 

Наручилац може активирати меницу за озбиљност понуде у случају да: 

- Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 

сагласности Наручиоца 

- Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци.  

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
 
 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава 
финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:  
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- након  закључења   уговора доставити једну бланко соло меницу, потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица, менично овлашћење-потписано и 
оверено печатом од стране овлашћеног лица,  оверену фотокопију картона 
депонованих потписа и копију захтева за регистрацију меница, овереном од пословне 
банке регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 
финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у 
динарима; 
 

- у тренутку примопредаје радова, Наручиоцу предати једну бланко соло меницу, 

потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица, менично овлашћење-

потписано и оверено печатом од стране овлашћеног лица,  оверену фотокопију 

картона депонованих потписа и копију захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења за  отклањање недостатака у гарантном року у висини од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у 

динарима, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока за изведене 

радове. 

- Полиса осигурања за објекат и полиса осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима. 

 
Уколико понуђач у својој понуди не достави тражене изјаве о достављању средстава 
финансијског обезбеђења као и полисе осигурања,  његова ће понуда бити одбијена.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију  објавити  на  Порталу  

јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

15.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1.Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25.Закона;  

2. учинио повреду конкуренције; 

3. доставио неистине одатке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор; 

4. одбио да достави доказе и срдства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим угооврима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази за одбијање понуде наведени су у чл. 82. став 3 Закона. 

Наручилац може одбити понуду и уколико поседује доказ из чл. 82. став 3. тачка 1., који се 

односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврстан.  

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најниже понуђена 

цена “.  
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 17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

   У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће  изабрати  понуду 

понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова, а у случају да два или више 

понуђача понуде исти рок за извођење радова, наручилац ће изабрати понуђача који је 

понудио дужи рок важења понуде. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац Изјаве дат у складу са 

чл.75 став 2.Закона дат у поглављу XI.). 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом,  факсом  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права 

се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 

три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 

је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исти није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
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благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано 

лице није учествовало у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 

о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет 

дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора по 

основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или је могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема захтева за 

заштиту права. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 

Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној  набавци  ће бити закључен  са понуђачем  којем  је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. Тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

    Понуда бр    од    за јавну 

набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици, за потребе 

Наручиоца МЗ Вукушица, ЈН бр. 1/2019.  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  

потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5)  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА 

    За јавну набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици у 

дужини од 260 m,  за потребе Наручиоца МЗ Вукушица, ЈН бр. 1/2019 понуду дајемо 

како следи: 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ:__________________ 

ПДВ:__________________ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ: __________________ 

Рок важења понуде: ______________ дана (минимум 60 дана) 

Рок за извођење радова:  ________________ дана (до 15 календарских дана) 

Гаратни рок: _______________ месеци 

Датум                                                   Понуђач 

____________________________                                   ________________________________ 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити образац понуде. 

Ред.бр Опис Јед,.мере Количина Цена по 

јединици(без 

ПДВ) 

Укупна цена 

(без ПДВ) 

1. Машински ископ земљаног материјала из 

подлоге просечне дебљине d = 15 цм са 

утоваром у возило и одвоз на депонију 

удаљености до 5 км 

Обрачун по м3 

    м3  125    

2. Планирање и ваљање постељице са 

механичким збијањем до потребне 

стишљивости 

Обрачун по м2  

м2 832   

3. Набавка, и уградња тампонског слоја 

шљунка од природне мешавине фракције 

0/60 мм, просечне дебљине d = 20 цм, сa 

збијањем до потребне стишљивости MS 

50MPa 

Обрачун по м3    

м3 165   

    4. Набавка и уградња тампонског слоја од 

каменог дробљеног агрегата фракције 0/32 

мм, просечне дебљине d = 10 цм, са 

збијањем до потребне стишљивости MS 

60 MPa 

Обрачун по м3 

м3 83   

 

5. Набавка и уградња каменог дробљеног 

агрегата фракције 0/32 мм, просечне 

дебљине d = 6 цм, за банкине, са збијањем 

до потребне стишљивости Обрачун по м3 

       м3        8   

6. Набавка, довоз и машинска уградња 

битуагрегата б=2.8м БНС22 дебљљине d = 

7 цм, за израду горњег носећег слоја 

       т      126   
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Уговор о извођењу радова  

на инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици 

 

Закључен дана 2019. године између уговорних страна: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: МЗ Вукушица, Вукушица, 36215 Подунавци, ПИБ 107328532, матични број 

17824813, коју заступа Председник Савета Милан Ердоглија, број рачуна 840 -4154645 - 14 

код Управе за трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања (у даљем тексту: Наручилац) 

 

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________са седиштем  

у________________________ул.____________________________________бр.__________ 

ПИБ __________________, матични број: _______________, текући рачун 

број:________________________________код Банке__________________________, 

кога заступа Директор____________________ у својству извођача радова (у даљем тексту: 

Извођач) 

 

(за чланове групе или подизвођача попунити само уколико се подноси заједничка понуда, 

односно понуда са подизвођачем). 

 

 

1.ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: ____________________ са седиштем у _______________, ул. 

_____________________, бр. ________ , ПИБ _______________, матични 

број:_______________ кога заступа Директор ____________________ у својству извођача 

радова (у даљем тексту: Извођач) 

 

2.ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: ____________________ са седиштем у __________, 

ул.___________________________, бр. ________, ПИБ ______________, матични 

број:_______________ кога заступа Директор ____________________ у својству извођача 

радова (у даљем тексту: Извођач) 

 

1.ПОДИЗВОЂАЧ:  ____________________  са  седиштем  у  ______________________,  ул. 

_____________________, бр. ________, ПИБ _____________, матични број:_____________ 

_______________ кога заступа Директор____________________ у својству извођача радова 

(у даљем тексту: Извођач) 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 1., 60. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/15 и 68/15) - у даљем тексту: Закон, на 

основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки, и на 

интернет страни Општине Врњачка Бања спровео поступак јавне набавка мале 
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вредности на набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици, 

ЈН бр. 1/2019;  

- да је Понуђач - Извођач радова, дана_________.године, доставио понуду број: 
______________(попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава захтеве наручиоца и 
саставни је део овог уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача-
Извођача радова, а сагласно техничкој спецификацији радова, донео Одлуку о додели 
уговора број: ______________од ______________. године, (попуњава Наручилац), на 
основу које је изабрао Извођача радова за предметну набавку. 
 

Члан 1. 

 Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора поступак јавне набавка 

мале вредности на набавку радова на инвестиционом одржавању пута ка Цркви у 

Вукушици, ЈН бр. 1/2019 Наручиоца МЗ Вукушица у свему према захтевима наручиоца из 

Конкурсне документације, Понуди извођача бр.________ од __________ 2019. године и 

техничкој спецификацији радова са јединичним ценама и укупном ценом из понуде и 

представља саставни део уговора. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

 

Укупна уговорена цена за набавку радова из члана 1. овог уговора  износи ___________ 

динара, без ПДВ, односно___________________ динара са ПДВ., а добијена је на основу 

јединичних цена из техничке спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора. 

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

Осим цене рада, материјала и радне снаге, неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које Извођач 

има у извршењу предметних радова. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Изведени радови плаћају се на основу окончане ситуације 

Окончана ситуација испоставља се на основу изведених количина уговорених радова и 

уговорених цена. У ситуацији се приказују радови на начин и по спецификацији која је дата 

у техничкој документацији.  
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Члан 4. 

На основу окончане ситуације исплата се врши у року који не може бити дужи од 45 дана 

од дана пријема окончане ситуације. 

 

Ако наручилац оспори део ситуације, неспорни износ плаћа у предње наведеном року. 

 

О спорном износу и разлозима оспоравања наручилац је дужан да обавести извођача у 

року одређеном за плаћање на основу ситуације. 
 

Члан 5. 

Окончану ситуацију извођач саставља и подноси на исплату по извршеној примопредаји 

изведених радова. Окончана ситуација садржи податке о количинама и ценама изведених 

радова, укупној вредности изведених радова и износу који треба платити на основу 

испостављене ситуације. 

Коначна и вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на бази стварно 

изведених радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и одговорног 

извођача радова и усвојених јединачних цена из усвојене понуде. 
Бисано  
 
 

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:** 

**попуњава понуђач – носилац посла 

 

Члан 5. 

 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број 

___________ од ______________.године, ради учешћа у поступку јавне набавке између: 

 

1.___________________________________________из_______________________; 

(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул._______________________бр. ____ 

 

2.___________________________________________из_______________________; 

(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул._______________________бр. ____ 

 

 

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 

 

 

_____________________________________ из __________________; (навести скраћено 

пословно име из АПР-а) ул._______________________ бр. ______ и буде носилац и гарант 

извршења посла – носилац посла. 
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Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде 

директор_____________________________________из_______________________, 

 

ул._________________________ бр. ___,који је овлашћен да предузима све потребне правне 

радње у поступку предметне јавне набавке. 

 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог 

посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Члан 6. 

 

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од 

__________________________календрских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

 

Дан увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 

увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

 

-да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за 

градњу, -да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

 

-да је Извођач доставио финансијско средства обезбеђења на име доброг извршења посла. 

 

Уколико Извођач не приступи извођење радова ни седмог дана од кумулативног стицања 

горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. Под роком 

завршетка радова сматра се дан спремности за технички преглед, што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 

Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случаја прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача, 

- у случају елементарних непогода и дејстав више силе, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 

Извођач. 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана 

од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак 

радова. 
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 

томе постигну писмени споразум. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 8. 

Извођач се обавезује: 

 

- да пре почетка радова Научиоцу достави решење о именовању одговорног извођача 
радова;  

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

материјала и опреме потребене за извођење уговорених радова;  

- да обезбеди мере заштите за своје раднике приликом извођења радова у складу са 

законом; 

- да приликом извођења радова предузме техничке мере заштите градилишта  

и зоне радова, пролазника, и околине и да евентуално причињену штету трећим 

лицима надокнади; 

- за повреде на раду до којих је дошло кривицом Извођача Наручилац не сноси никакву 

одговорност;  

- извођач је у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју су његови радници својим 

непажљивим радом причинили Наручиоцу;  

- да уклони шут и отпадни материјал; 

- да изведе радове у уговореном року; 

- да обезбеди атесте о уграђеном материјалу;  

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РС, који 

регулишу ову област; 

- да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца, датим на основу извршеног 

надзора и о свом трошку изврши поправку или поновно извођење радова; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, с тим да 

отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

НАРУЧИЛАЦ је дужан: 

- да извођача уведе у посао; 

- да преда Извођачу омогући несметано извођење предметних радова;  

- да изврши плаћање сходно члану 3.и 4. овог Уговора. 
- да именује лице које врши стручни надзор, 

- да преко стручног надзора свакодневно оверава грађевински дневник и осталу 

Законом прописану техничку документацију, уносећи у грађевински дневник све 

евентуалне примедбе и упутства. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова је_________________од дана извршене 

примопредаје изведених радова, а за уграђени материјал важи гарантни рок у складу са 

условима произвођача. 

У току гарантног рока Извођача је дужан да отклони све недостатке који су последица 

његовог рада, и то на први писмени позив Наручиоца у најкраћем могућем року. У 

супротном Наручилац задржава право активирања банкарске гаранције коју је ИЗвођач 

предао Наручиоцу на име отклањања недостатак у гарантном року. 
 

Члан 11. 

Наручилац има право да врши стручи надзор над радовима Извођача и да на тај начин 

контролише квалитет извединих радова и употребљеног материјала,као и ток радова и 

испостављање ситуације извођача. 
 

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца одличује у име 

Инвеститора о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених 

радова. 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 12. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка 

радова, сачињавање записника о примопредаји радова. 
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Комисију за примопредају чине по један представник Наручиоца и Извођача радова. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 13. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове у року из овог уговора, својом кривицом, дужан 

је да плати Наручиоцу уговорену казну за сваки календарски дан закашњења 
 

у висини од 0,5% од вредности уговорених радова, с тим што износ овако одређене 
уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.  

Уколико се утврди да уговорени радови не одговарају утврђеним нормативима и 
стандардима из овог уговора, Наручилац задржава право на одговарајуће умањење 
уговорене вредности радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора, уколико Извођач радова касни са 
извођењем радова дуже од 5 календарских дана. 
 

Наручилац задржава право да раскине Уговор уколико извршени радови не одговарају 

прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитет наведено у понуди Извођача 

радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 
 

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет 

овог Уговор, заједничка комисија ће сачинити Записник о до тада изведеним радовима и 

њиховој вредности у складу са овим Уговором.случају раскида Уговора, Извођач радова је 

дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручилац преда 

пројекат изведеног стања. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да одмах након закључења овог уговора, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу бланко соло меницу, потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица,  као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, у динарима. 

 

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова, Наручиоцу преда једну бланко 

соло меницу, потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица, као средство 

финансијског обезбеђења за  отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, у динарима, са роком важности који је 10 дана дужи од 

гарантног рока за изведене радове. 
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Наручилац је овлашћен да безусловно реализују средство финансијског обезбеђења у 

случају неиспуњења обавеза насталих по овом уговору. 

Члан 16 

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до 

њихове пуне вредности и обавезан је да након закључења уговора, прибави полису 

осигурања за објекат и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 

лицима и стварима трећих лица. 
 

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, 

материјала и опреме сноси извођач. 

 

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и 
оштећења сноси наручилац. 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

 

Члан 17. 

Понуђач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о било којој промени података 

прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и други важећи прописи 

који регулишу ову материју. 

Члан 19. 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким 

лицима,односно не могу на било који начин бити коришћења као средство обезбеђења 

према трећим лицима. 

Члан 20. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају 

споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним 

путем, уговараје се судска надлежност основног суда у Краљеву. 
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Члан 21. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране а закључује се на 
одрђено време и важи до извршења уговореног посла. 

 

Члан 22. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака страна задржава по 
2 (два) примерка. 

 

 

 

 УГОВОРИЛИ :  

За Извођача       За Наручиоца  

         Председник савета  

       Милан Ердоглија  

 

  

  

 

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да је сагласан 

са садржином истог. 

 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

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

да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                                                   

________________________________________ [навести   назив  понуђача],  доставља  

укупан  износ  и  структуру   трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или  модела,  ако  

су  израђени  у  складу  са   техничким   спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 
 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,   , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
       Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

п о с т у п к у  ј а в н е  н а б а в к е  м а л е  в р е д н о с т и  з а  набавку радова на   

инвестиционом одржавању пута ка Цркви у Вукушици поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

. 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
 
 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

 Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача. 
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X ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12 и 14/15) изјављујем да сам при састављању понуде у п о с т у п к у  ј а в н е  

н а б а в к е  м а л е  в р е д н о с т и  з а   набавку радова на инвестиционом одржавању пута 

ка Цркви у Вукушици, Наручиоца МЗ Вукушица, ЈН бр. 1/2019, поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

. 
 

 

 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица 

Дана:_________________                ______________________                                                                        

 

Напоменa: 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког 
учесника у заједничкој понуди посебно, и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује  
образац који се на њега односи. 
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XI  РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА  

Референце као додатни услов за пословни капацитет, подразумева да је понуђач да је 

у претходне  3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018) извео индентичне или радове 

који су слични радовима из предметне јавне набавке у минималној вредности од 

3.200.000,00 динара без ПДВ.   

 

Ред. 

бр. 
Референтни 

послови 
Вредност послова 

Година када 

су предметни 

послови 

извршени 

 Наручилац- 

лице за контакт и 

телефон 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити потврде наручиоца о извршеним предметним 

пословима и копије уговора/фактура за које/у је издата потврда. 

По потреби образац се може копирати. 

 

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

Место: __________                                                        потпис овлашћеног лица 

 

Датум: __________ ______________________ 
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XII ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

Назив наручиоца:    _______________________ 

Сeдиште:     _______________________ 

Матични број:     _______________________ 

Порески идентификациони број:  _______________________ 

Телефон:       _______________________ 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама, општина/предузеће издаје  

ПОТВРДУ 

Дa је понуђач (навести назив извођача радова-

понуђача)_______________________________________________________________   успешно 

и квалитетно, по основу уговора/фактуре (заводни број уговора/фактуре са 

датумом)_______________________од ____________________године, у  периоду (од-до, 

време извршења) ______________________________________године, успешно и квалитетно 

извео радове (навести опис 

радова)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  у минималној 

вредности од _______________________________динара без ПДВ: 

 Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача 

__________________________________________________ ради учешћа у јавној набавци 

радова на партерном уређењу, Наручиоца ,МЗ Вукушица и  у друге сврхе се не може 

користити.  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да 

су горе наведени подаци тачни. 
Напомена: Потврда се по потреби може копирати, а може се доставити и на сопственом 

обрасцу под условом да садржи све елементе ове потврде.  

Уз потврду је потребно приложити копију уговора/фактуре.  

 

Место: __________                                   М.П.                потпис овлашћеног лица 

Датум: __________                     ____________________  
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности /фактура за које/у је издата потврда испуњава све 

услове из чл. 75.  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                              _____________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из 

групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

 

 


