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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-28-
1/2015-01 од 06. 08. 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
404-28-2/2015-01 од 06. 08. 2015. године припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Санација и ојачање 
коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу - ЈН бр.404-

28/2015-01 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
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IОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Иђош 
Адреса:24321 Мали Иђош, Главна бр. 32 
МБ: 08695059 ПИБ: 101434697 
Интернет страница: www.maliidos.com 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 404-6/2015-01 су радови– Санација и ојачање 
коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт лице 
Лице (или служба) за контакт: Младен Малавразић, члан комисије 
Е - mail адреса: оpstina.maliidos@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-28/2015-01су радови– Санација и ојачање 
коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу. ОРН: Радови на 
изградњи путева – 45233120; Радови на површинској слоју путева – 45233220;  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maliidos.com/
mailto:оpstina.maliidos@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  

 
 
 

ТЕХНИЧКИ   ОПИС  РАДОВА 

(ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

I .ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ  
1. ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА САНАЦИЈУ КОЛОВОЗА 

Откопавање земље извршити машински 95% и ручно 5% а у оквиру пројектованих 

дебљина и ширина испод-изнад трупа пута-улице. Откопавању земље приступити тек 

након извршеног обележавања пројектованих ширина, нагиба косина и снимања терена 

по попречним профилима. Дебљина земљаног слоја који се скида одређена је по 

правилу пројектом на основу геомеханичких истраживања, а утврђује се и на лицу 

места заједно са надзорним органом по профилима или деоницама пута. Уколико се у 

току изградње установи потреба за изменом дебљине, ову измену надзорни орган ће 

унети у грађевински дневник. Одгуривање хумуса мора се вршити тако да не дође до 

мешања са земљом за насип, као и да се омогући одводњавање трупа пута. Откопани 

материјал у количини која ће се употребити за хумузирање зелених површина, банкина 

и косина депоновати у правилне фигуре, а вишак припремити за транспорт. 

Обрачун изведених радова врши се по метру кубном скинутог самониклог хумуса са 

одгуривањем до 10 м, за сав рад и материјал. 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

Обрада постељице састоји се од планирања постељице по пројектованим котама и 

допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености. Завршно ваљање 

извршити глатким ваљком да би се добила равна површина постељице, при чему се 

дозвољавају одступања од (+,-) 2 цм. У односу на пројектоване коте. Испитивање 

збијености постељице вршити опитном кружном плочом пречника 30 цм. При чему се 

захтева минимална вредност модула стишљивости Мс мин = 25 МН / м
2
. 

Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном за сав рад и материјал, са 

контролним испитивањима. 

 

2.ЗАМЕНА СЛОЈА СЛАБОГ ТЕМЕЉНОГ ТЛА  БОЉИМ МАТЕРИЈАЛОМ 

 

Слаби материјал темељног тла замењује се квалитетнијим материјалом који се због 

лоших геомеханичких карактеристика материјала у темељном тлу уз уобичајени начин 

рада не могу постићи захтевани резултати збијености. Након откопавања хумуса 

извршити ископ земљаног материјала који се због својих лоших геомеханичких 

карактеристика мора заменити, депоновати га и заменити бољим материјалом 

(шљунком или песком) уз потребно набијање. Обим замена слабог материјала и врсту 

замене урадити уз сагласност надзорног органа, а измене констатовати у грађевински 

дневник и књигу. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-28/2015-01 5/45 

 

 

Обрачун изведених радова врши се по метру кубном замењеног материјала у 

самониклом стању, а обухвата ископ и транспорт лошег материјала, набавку и довоз 

квалитетног материјала и набијање истог. 

3. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Вишак ископа хумуса и земљаног материјала, те допрема мате-ријала из позајмишта за 

израду насипа или хумузирање до ИИИ категорије, утоварити и транспортовати до 

депоније или пак до места уграђивања, на даљине из предрачуна радова. Ова позиција 

обухвата утовар у возила, превоз, истовар и грубо разастирање.Обрачун изведених 

радова врши се по метру кубном утовареног, превезеног, истовареног и грубо 

разастртог материјала у самониклом стању 

 

4. ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА, РАВНИХ ПОВРШИНА И КОСИНА 

Рад обухвата планирање банкина, равних површина и косина на насипима и усецима 

где није предвиђено хумузирање. Планирање извршити са тачношћу (+,-) 3 цм, са 

просечним откопом или довозом сувишног материјала од 0.05 м
3
 / м

2
. 

Обрачун изведених радова врши се по м
2
 за сав рад и материјал. 

 

5. ИЗРАДА БАНКИНА 

 

Након завршетка коловоза приступити изради банкина. Банкине се раде од претходно 

допремљеног материјала. Нанету земљу разастрети, испланирати и уваљати, све у 

складу са димензијама и котама из пројекта. 

Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном готове банкине за сав рад и 

материјал. 

 

II . ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

ИЗРАДА ДОЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА-ТАМПОНА ОД ПЕСКА 

Материјал за тампон треба да одговара СРПС-  У.Е9.022,гранулометриског састава 

према табели 1 тип Б. Он треба да се састоји од тврдих постојаних честица помешаних 

у природном стању или вештачки са финим песком, прашинастом примесом, каменом 

прашином или другим сличним материјалом за испуну пореклом из одабраних 

налазишта, тако да се добије једнолика мешавина која одговара  прописима, како у 

погледу гранулометријског састава тако и у погледу подесности за сабијање у 

компактну и стабилну подлогу. Најкрупније зрно шљунковито-песковитог  тампонског 

слоја сме да износи 60мм. 

Пре употребе материјал се мора лабораторијски испитати у погледу подобности за 

употребу. Материјал не сме да садржи органске материје, грудве, прекомерну количину 

муљевитих састојака, нити друге штетне материје. 

Проценат честица мањих од 0,02 мм обрачунат на целу мешавину сме да износи 

највише 6% за доњу, а 10 – 12 % за горњу границу, за случај да садржај крупних 

фракција буде 0-80%. Уколико је садржај крупних фракција 80-90% тада доња граница 

честица мањих од 0,02 мм у односу на целу мешавину сме да износи 6-3% а горња 10-

15 %. Доња граница даје учешће честица ситнијих од 0,02 мм. 
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У везиву које се према до сада стеченом искуству, може толерисати, а да при томе не 

додје до оштећења подлоге због дејства мраза при најповољнијим условима у погледу 

влажности тла, нивоа подземних вода, климе и др. 

Горња граница даје највеће учешће честица ситнијих од 0,02 мм које се према до сада 

стеченим искуствима може толерисати, а да при томе не додје до оштећења подлоге, 

услед дејства мраза под повољним условима, у погледу влажности тла, нивоа 

подземним вода, климе и др. У погледу квалитета стена, шљунковито песковита 

мешавина мора имати такву чврстоћу на притисак и отпорност на дејство атмосферија, 

да се под дејством справа за набијање, саобраћајног оптерећења и мраза не дробе у 

ситније делове, јер се услед тога проузрокује повећање осетљивости на дејство мраза. 

Према процени у односу на карактеристике минералног материјала, мешавина шљунка-

песка не сме да садржи више од 17% зрна меког камена. Поједина зрна једне мешавине 

шљунка-песка морају имати минималну чврстоћу и постојаност на атмосферски утицај, 

да се под дејством справе за набијање, саобраћајног оптерећења и мраза не распадну у 

ситније делове, јер се услед тога повећава њихова осетљивост на деловање мраза. Мека 

зрна представљају лапорци, глински шкриљци, извесни мекани глиновити пешчари, 

конгломерати, као и распаднути гранити и гнајсеви. Разастирање тампона врши се у 

слојевима, а у дебљини зависности од врсте и могућности средстава за збијање. Пре 

разастирања тампона, постељица мора бити примљена.Контролна испитивања у 

погледу збијености изводити кружном плочом преч, а најмањи модул стишљивости да 

буде з Ме=25 МН/Цм2 

Сваки разастрти слој тампона збија се при оптималној влажности вибрационим 

средствима за збијање. 

После збијања свих слојева, горња површина тампонског слоја изравнава се са 

статичким ваљком на пројектовани профил са тачнашћу +-1 цм. 

Обрачун ће се извршити по м3 готовог тампона у збијеном стању, за сав рад и 
материјал.  
 

2. ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој 

коловозне конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими постељицу 

у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, те збијености. Материјали за израду 

носивог слоја могу бити: природни шљунак, дробљени камени материјал, мешавина 

природног шљунка и дробљеног материјала састављене из више фракција.  

Сви наведени материјали морају испуњавати одређене услове у погледу механичких 

карактеристика, гранулометријског састава, носивости и осталих услова према 

важећим стандардима.  

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. Контролу 

квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 

СРПС Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање  узорака 

СРПС Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће на притисак 

СРПС Б.Б8.010 - одређивање воде коју упија природни камен 

СРПС Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу 

СРПС Б.Б8.045 - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању по 

методи Лос Ангелес 

СРПС Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату 

СРПС Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 

СРПС Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата 
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СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и одређивање честица од 0.08 

мм   аерометрисањем (или по СРПС Б.Б8.036) 

СРПС Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0,02 мм 

(важи поступак из  овог СРПС-а) 

СРПС Б.Б8.038 - садржај глине и муљевитих састојака 

СРПС Б.Б8.031 - упијање воде агрегата 

СРПС Б.Б8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и растреситом 

стању) агрегата 

СРПС Б.Б8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 

шупљина) порозност и  густина камена  

СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности 

СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла 

СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометриског састава 

СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде 

СРПС У.Б1.042 - ОДРЕЂИВАЊЕ КАЛИФОРНИЈСКОГ ИНДЕКСА НОСИВОСТИ 

На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастире 

грејдером или другим погодним средством, кваси и набија до захтеване збијености 

статичким и вибрационим средствима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20-

40цм. што се одређује пројектом. Материјал треба да задовољава и услове у погледу 

отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба да је изведена према 

пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја контролише летвом 

дужине 4 м, а дозвољено одступање износи (+,-) 1 цм. Контролна испитивања у погледу 

збијености изводити кружном плочом пречника 30 цм, а најмањи модул стишљивости 

да буде  за дробљени камени материјал Ме=70 МН/м
2
 обрачун изведених радова врши 

се по метру кубном готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог 

материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала и контролна 

испитивања. 

Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном израђеног слоја дебљине 

према пројекту, за сав рад и материјал, набавку материјала и хидрауличког везива те 

контролна испитивања. 

 

3. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА АСФАЛТБЕТОНА ( ХС ) 

  Хабајући слој коловозне конструкције или хабајући слој асфалт бетона    је мешавина 

минералног материјала и битумена, са мало шупљина, састављене по бетонском 

принципу.  

Према називној величини зрна дели се на АБ4, АБ8, АБ11, АБ16 И АБ22. 

Према гранулометриском саставу камене смесе асфалтбетони деле се на: 

-Хабајући слој ширег граничног подручја гранулометриског састава камене смесе АБ4-

АБ16 

- Хабајући слој ужег граничног подручја гранулометриског састава камене смесе АБ11с 

и АБ16с 

Састав минералне мешавине  се састоји од камене ситнежи, песка, каменог брашна и 

битумена.  

Камено брашно је камени материјал крупноће зрна мање од 0,71мм, који у свему мора 

одговарати стандарду СРПС-  Б.Б3.045. 

За израду асфалтних бетона употребљава се камено брашно произведено од каменог 

материјала претежно карбонатног састава.  
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За аутопутеве и путеве групе врло тешког ,тешког  и средњег саобраћајног оптерећења 

камено брашно мора бити првог квалитета.  Камено брашно у свему мора одговарати 

стандардима СРПС-  Б.Б3.045 и СРПС-  У.Е4.014 тачка 6.1.1. 

Песак за израду АБ16с мора бити дробјени камени материјал.Гранулометриски састав 

песка мора одговарати условима датим у  СРПС-  У.Е4.014 табеле 3,4 и 5.  

Дробљени камени материјал  (камена ситнеж) добија дробљењем каменог материјала 

од стенске масе.Фракције  дробљеног каменог агрегата морају одговарати свим 

условима датим у тачки 6.1.4.2.3 СРПС-  У.Е4.014. 

Својства камена за производњу дробјеног каменог  материјала морају одговарати  у 

свему критеријумима датим у табели 7 СРПС-  У.Е4.014. 

За аутопутеве и путеве групе врло тешког и  тешког  саобраћајног оптерећења мора се 

употребљавати само камени материјал силикатног                                                                                                                                                                                        

порекла. 

За израду мешавина за асфалт бетон, за аутопутеве и путеве групе врло тешког и  

тешког  саобраћајног оптерећења мора се употребјавати само основна фракција 

дробјеног каменог материјала 4/8мм  и  међуфракције дробјеног каменог  агрегата 2/4, 

8/11, 11/16 ,према стандарду СРПС- Б.Б3.100. 

За израду асфалтних бетона као везиво употребјавају се врсте битумена за коловозе 

према табели 11 СРПС- У.Е4.014. 

Количина везива у зависности од састава минералне мешавине за  креће се од 5-6%    

битумена.Битумен за коловозе  мора  задовољити  услове  стандарда  СРПС-  У.М3.010. 

Количина битумена у асфалтној мешавини мора бити тако подешена да се постигне 

потребна испуна пора и обавијеност површине  зрна каменог  скелета филмом 

битумена довољне дебљине.  

 

Састав мешавине се одредјује претходним испитивањем и пробном мешавином при 

пуштању асфалтне базе у рад. Справљање асфалтне мешавине за асфалт бетон врши се 

машинским путем тако да је осигурано тачно одмеравање фракција минералних 

агрегата, количине везива и потпуно равномерно обавијање минералних зрна. 

Подаци о физичко-механичким особинама произведене асфалтне мешавине добијају се 

испитивањем лабораторијских пробних тела,припремљених од саме мешавине. 

Пробна тела лабораторијског узорка асфалтне мешавине припремају се према поступку 

по Маршалу према стандарду СРПС-  У.М8.090(стабилност по Маршалу мин 8КН) 

Физичко-механичка својства асфалтне мешавине морају за довољити услове утврђене у 

табели 15 СРПС-  У.Е4.014. 

 Физичко-механичка својства слоја испитана на узорцима извађеним из изведеног 

слоја,морају задовољити услове утврђене у табели 16 СРПС- У.Е4.014. 

Теретна возила за транспорт асфалтне масе морају бити чиста, асфалтна маса 

покривена. Температура при уградјивању асфалтне масе за асфалт бетон мора да је 

мин.Ц. Маса се може уградјивати само при повољним временским приликама. 

Асфалтна маса за асфалт бетон се наноси на чисту, припремљену подлогу било од 

БНС-а на везни биндер слој који је претходно примљен од стране надзорног органа, а 

по критеријумима тог слоја у свему по СРПС-  У.Е4.014. тачке11-12.5 Уградјивање се 

врши машинским путем, водећи рачуна да се не појави сегрегација. Само изузетно, на 

местима где је онемогућен приступ машински, уградјивање се може вршити ручно. 

Уздужни и попречни спојеви морају показати равномерну збијеност и изглед површине. 

Ивице треба одсећи по целој дебљини и премазати равномерно везивом. 

Збијање се врши ваљцима тако изабраним да је осигурана прописана збијеност 

асфалтног слоја. Ваљање се врши од ивице коловоза ка средини, односно код 

једностраних коловоза од ниже ка вишој ивици. Поједини ходови ваљкова се морају 
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преклапати. За време уградјивања треба стално контролисати профил и равност слоја. 

Поред претходног проверавања квалитета материјала и пробне мешавине, мора се 

радити и текућа контрола квалитета и контролна испитивања квалитета уградјеног 

асфалт бетона. 

Текућа контролна испитивања врши изводјач било својом лабораторијом или са 

одговарајућом о трошку изводјача, а обухватају: 

текућа контролна испитивања материјала по стандарду СРПС-  У.Е4.014 тачка 13.2.1 

текућа контолна испитивања производње асфалтне мешавине по  СРПС-  У.Е4.014 

тачка 13.2.2 

Контролна испитивања квалитета уградјеног везног слоја врши инвеститор или његов 

надзорни орган, путем лабораторијског испитивања. 

 Контрола уградјеног асфалт бетона се састоји у испитивању узорака узетих   из 

готовог слоја асфалт бетона у свему према стандарду СРПС-  У.Е4.014 тачка 13.3.3 

Услови квалитета за уградјени слој асфалт бетона су: 

уваљаност (збијеност) застора..............мин.98% и 

шупљине у застору.................................маx  6%. 

Уваљаност, односно збијеност готовог асфалт бетона добија се као  количина од 

постигнуте запреминске масе готовог застора  и запреминске масе Марсхал-ове 

епрувете, која је добијена од  вруће асфалтне масе при уградјивању на истом месту. 

Равност застора и одступање од профила морају се утврдити пре пуштања пута у јавни 

саобраћај. Одступање у погледу равности  слоја асфалт бетона је највише 4 мм на било 

ком месту за 1 и 2 разред пута, а за остале путеве маx 6 мм. 

Одступање од захтеваног профила сме износити +  -  о,4%  а у свему према 

стандардима СРПС-  У.Е4. 014 тачка 9. За ову позицију важе “ Технички услови за 

израду асфалтних бетона” СРПС-  У.Е4.014. 

Обрачун изведених радова врши се  по м2 горње површине стварно урађеног слоја.У 

цени су садржани сви трошкови набавке  материјала,производње и уграђивања 

асфалтне масе ,превоз,опрема,претходна и контролна испитивања и сви остали 

трошкови потребни за извођење радова. 

Изузетно када се ради о изравнавању постојеће површине коловоза приликом 

реконструкције саобраћајних површина,обрачун се може вршити и по тони односно м3 

уграђене масе. 
 

  
Санација и ојачање коловозног застора у 
улици Врбашки Пут у Малом Иђошу 

ПРЕДМЕР  РАДОВА 

      Поз. Опис позиције Jeд.мере количина 

 
I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 
  

 
 

 

1 

Ископ земље за санацију пута (претежно 
машински,са ручном дорадом ископа) укључујући и 
радове   са утоваром у возило у свему према 
техничоком опису. Материјал  делимично  
употребити за израду банкине.Обрачун по м3 ископа  
у природно збијено стању.    (1525.00-
1060.00)*3.3*0.45 м3 690.53 
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2 

Планирање и ваљање постељице уређење планума 
доњег строја у свему према техничком опису,са 
финим планирањем и набијањем уз постигнуту и 
проверену збијеност МЕ=25МН/цм2  Обрачун се 
врши попо м2 планиране уваљане постељице за сав 
рад и материјал са контролним испитивањим   
(1525.00-1060.00)*3.3 м2 1,534.50 

3 Транспорт ископане земље на удаљеност до 2км са 
разастирањем на депонији  у свему према 
техничоком опису..Обрачун по м3 раније ископане 
земље у природно збијеном стању.  м3 690.53 

4 

Планирање банкина ,равних површина и косина са 
тачношћу 3цм.У цену ове позиције улази и ископ од 
0,05м3/м2 са транспортом до 50м.Обрачун ће се 
извршити по м2 испланиране површине за сав рад и 
материјал м2 3,050.00 

5 
.Израда банкина земљом из ископа у свему према 
техничоком опису..Обрачун по м3 раније ископане 
земље у природно збијеном стању. 1525*0.06*2*1.0 м3 183 

 
СВЕГА I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

 II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА     

1 

Набавка материјала,транспорт и израда доњег 
носећег слоја,од  од мајданског  песка у свему према 
опису из пројекта д=0,25м Обрачун по м3 готовог 
тампона у збијеном стању ,за сав рад и материјал  
1534,50.×0.25 м3 383.63 

2. 

Набавка материјала,транспорт и 
израда горњег носећег слоја од 
туцника 0-31,5мм  у свемупрема 
техничком опису из пројекта 
д=20цм. Обрачун по м3 готовог 
тампона у збијеном стању ,за сав 
рад и материјал1534.50×0.20= 

1534.50×0.20= 
 

м3 306.9 

3 

3.Набавка материјала,транспорт и израда 
асфалтбетона  АБ11  у свему према техничком опису 
из пројекта просечно  д=5цм.Обрачун по м2 готовог 
слоја АБ 11  у збијеном стању ,за сав рад и 
материјал    1060*4+12*25*0.215+6*5*4+(21+16)*3 м2 4,535.50 

 
СВЕГА II. КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА 
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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); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) 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); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Финансијски капацитет: 

-  да је понуђач у пословној 2012., 2013. и 2014. години  остварио 
пословни приход у минималном износу од 25.000.000,00 динара 
годишње;  

- да рачун понуђача није био у блокади у претходних 6 месеци од 
дана објављивања позива за подношење понуда;  

2) Пословни капацитет: 
- да је понуђач у претходне 3 пословне године (2012., 2013., 2014. 

година) остварио укупан пословни приход (за све 3 године укунпо) 
по основу: изведених радова на изградњи или реконструкцији или 
санацији или рехабилитацији путева, саобраћајница, у 
минималном износу од 17.000.000,00 динара;  
 

3) Кадровски капацитет:  
- да понуђач запошљава на дан подношења понуде најмање 10 

радника грађевинске струке ( грађевински техничари, грађевински 
радници, руковаоци грађ.машина и возачи) по основну радног 
односа на неодређено време или одређено време или уговором о 
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обављању привремених или повремених послова, и то на 
пословима који су у вези са предметом јавне набавке; не 
рачунајући одговорног извођача радова. 

- да понуђач ангажује инжењера са лиценцом Инжењерске Коморе 
Србије по основну радног односа на неодређено време или 
одређено време или уговором о обављању привремених или 
повремених послова или уговором о делу, и то: одговорног 
извођача радова грађевинских конструкција са важећом лиценцом 
бр. 410 или 412 или 415 или 418 или 812;  

4) Технички капацитет: 
Да Понуђач поседује: 
-асфалтну базу до 80 км удаљености од седишта наручиоца, 
капацитета 100 т/ч 
- 3 (три) камиона преко 10 т 
-1 (један) финишер 
- ваљак: гумени, комбиновани и гвоздени-по један ваљак од сваке 

врсте 
-1 (једну)цистерну за воду 
-1 (једну)цистерну за емулзију 
-1 (један)багер  
-1 (један) грејдер 
-1 (једно)специјално возило са плочама(компактор) 
 

 
 

1.3. 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 услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. 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.  

 

1.5. Ако се понуда подноси са подизвођачем, подизвођач мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а понуђач 
доказује испуњеност додатних услова;  
 
. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-28/2015-01 13/45 

 

 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI).Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Финансијски капацитет: 
1.1. да је понуђач у пословној 2012., 2013. и 2014. години  остварио пословни 

приход у минималном износу од 25.000.000,00 динара годишње; Доказ: 
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН –ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре и који садрже статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
пословне године, ако подаци за 2014. годину нису доступни у моменту 
подношења понуде, понуђач може да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2014. годину;   
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1.2. да рачун понуђача није био у блокади у претходних 6 месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда; Доказ: потврда о 
ликвидности коју издаје Народна Банка Србије за претходних шест 
месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;  

 
 

2) Пословни капацитет: 
2.1. да је понуђач у претходне 3 пословне године (2012., 2013., 2014. година) 

остварио укупан пословни приход по основу: изведених радова на 
изградњи или реконструкцији или санацији или рехабилитацији путева, 
саобраћајница, у минималном износу од 17.000.000,00 динара; Доказ: 1. 
Списак изведених радована изградњи или реконструкцији или санацији 
или рехабилитацији путева, саобраћајница у претходне 3 пословне 
године, дати на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације (XII Образацсписка изведених радова); 2. Потврда 
наручиоца о изведеним радовима, који су наведени на списку изведених 
радова, у претходне три пословне године, која се даје на прописаном 
обрасцу који је саставни део конкурсне документације (XIII 
Образацпотврде изведених радова); 

 
3) Кадровски капацитет:  

3.1.  да понуђач ангажује најмање 10 радника грађевинске струке(грађевински 
техничари, грађевински радници, руковаоци грађ.машина и возачи) по 
основну радног односа на неодређено време или одређено време или 
уговором о обављању привремених или повремених послова, и то на 
пословима који су у вези са предметом јавне набавке; Доказ: Копија 
уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима;  

3.2. да понуђач ангажује инжењера са лиценцом Инжењерске Коморе Србије 
по основну радног односа на неодређено време или одређено време или 
уговором о обављању привремених или повремених послова или 
уговором о делу, и то: одговорног извођача радова грађевинских 
конструкција са важећом лиценцом бр. 410 или 412 или 415 или 418 или 
812; Доказ:  1. Копија уговора о раду или уговора о привременим и 
повременим пословима или уговора о делу; 2. Копија лиценце бр. 410 
или 412 или 415 или 418 или 812; 3. копија потврде Инжењерске Коморе 
Србије о важењу лиценце, која је важећа на дан подношења понуде; 4. 
Изјава о ангажовању одговорног извођача радова, дати на прописаном 
обрасцу, који је саставни део конкурсне документације (XIV 
Образацизјаве о ангажовању одговорног извођача радова); 
 

4. Технички капацитет: 
* Да понуђач  поседује: 
-асфалтну базу до 80 км удаљености од седишта наручиоца, капацитета 100 т/ч, 
Понуђач доказује достављањем одговарајућег документа (власнички лист или 
уговор о коришћењу, закупу) 
* Да понуђач поседује: 

- 3 (три) камиона преко 10 т 
-1 (један) финишер 
- ваљак: гумени, комбиновани и гвоздени-по један ваљак од сваке 

врсте 
-1 (једну)цистерну за воду 
-1 (једну)цистерну за емулзију 
-1 (један)багер  
-1 (један) грејдер 
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-1 (једно)специјално возило са плочама(компактор) 
 Доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе, уговором о купопродаји, 
уговором о закупу, уговором о лизингу, уговором о 
коришћењу   односно изводом из  евиденције основних средстава овереног 
од стране надлежног лица понуђача. 
Напомена:   
- доставља се и Табела 1 из конкурсне документације са траженим 
подацима 
-  обавезно маркирати тражену механизацију и опрему на пописној листи 

Уколико понуђач није власник покретне механизације потребно је да достави доказе 
да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 
сагласност лизинг куће – уколико је возило у власништву лизинг куће). 

 
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
 
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. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 

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: Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 
32, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкурадова –Санација и ојачање коловозног 
застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01- НЕ 
ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 21. 09. 2015. годинедо 11,00 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 наручулац 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. 
 
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде;  

 Образац структуре понуђене цене; 

 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова;  

 Образац о независној понуди; 

 Образац о поштовању обавеза;  

 Образац о списку изведених радова; 

 Потврде о изведеним радивима; 

 Образац изјаве о ангажовању одговорног извођача:  

 Тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде са меничном овлашћењем;  

 Писмо о намерама банке за све три гаранције 
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5. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама.  
 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
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: Општина Мали Иђош, 
24321 Мали Иђош, Главна бр. 32, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавкунабавкурадова –Санација и ојачање коловозног 
застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавкунабавкурадова –Санација и ојачање коловозног 
застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавкунабавкурадова –Санација и ојачање коловозног 
застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01- НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавкунабавкурадова –Санација и ојачање 
коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01- 
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 VII) 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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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 поглављуIVконкурсне 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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. 
 
30% од уговореног износа се уплаћује авансно. 
Рок плаћања за осталих 70% јенајвише до 45 дана од дана завршетка радова, односно 
од дана пријема кончане ситуације од стране наручиоца,на основу кончане ситуације 
оверене од стране одговорног лица наручиоца.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
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Гарантни рок за квалитет изведених радова мора да износи најмање 2године од 
примопредаји радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 
Понуђач мора да отпочне са извођењем радова у разумном року од дана увођења 
понуђача у посао, а којине може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 
Рок за завршетак радова је максимум 45 дана од дана закључења уговора. 
Место извођења радова је  улица Врбашки Пут у Малом Иђошу. 
 
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, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Јединична 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. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде 
 
Понуђач је дужан уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понудеи то бланко сопствену меницу, 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 
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оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања 
понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 
уговор не поднесе средство обезбеђења за аванс и добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

2. Средство обезбеђења за аванс 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до 
правдања аванса Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими 
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина 
банкарске гаранције за повраћај авансногплаћања може се смањити ако та гаранција 
покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је 
то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности 
гарантованог износа.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац 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).  
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намери банке за издавање 
банкарске гаранције. 
 

3. Средство обезбеђења за добро извршење посла 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 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 без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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).  
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намери банке за издавање 
банкарске гаранције. 
 

4. Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
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Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 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. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намери банке за издавање 
банкарске гаранције. 
 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или 
преко електронске поште: оpstina.maliidos@gmail.comтражити 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. 404-28/2015-01– 
Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу“ 
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. 
 
15. 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.  
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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.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда 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 15%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
 
19. 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 је у 
поглављу XIконкурсне документације). 
 
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mailopstina.maliidos@gmail.comфаксом на број +381-24-730-003 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.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана пријема одлуке.  
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 понуда, 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 могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна:  840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. 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- 
Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН 
бр. 404-28/2015-01. 
 
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. 
 
 
 
 
 
  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-28/2015-01 27/45 

 

 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радови- Изградња сервисне саобраћајнице у 
индустријској зони – 1 фаза изградњеЈН бр. 404-6/2015-01 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања (највише 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин.: 60 дана) 
 

 

 
Рок извођења радова (најдуже 45 дана) 
 

 

 
Гарантни период (мин. 2 године) 
 

 

 
Место извођења радова  
 

 
Ул.Врбашки пут, Мали Иђош 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________ 

     ________________________________ 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу 

Бр.________________(уписује Наручилац) 
 
 
 

Закључен између: 
 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, са седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32, 
ПИБ:101434697, Матични број: 08695059, Број рачуна: 840-95640-37кога заступа: 
Марко Ровчанин, председник општине (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Извођач), 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Уговорне стране констатују да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 68/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке радова – Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у 
Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01 и на основу позива за подношење понуда за јавну 
набавку радова  у отвореном поступку који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца и:  

- да је Извођач доставио понуду заједно са свим пратећим и саставним 
елементима, заведену код наручиоца под бројем  _____________ од дана ____. 
____ . 2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора; 

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део 
овог уговора; 

     -да је наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. 
__________-  од ___.___. 2015. године, прихватио понуду Извођача за набавку 
радова која је предмет овог уговора и доделио уговор о овој јавној набавци 
извршиоцу, као најповољнијем понуђачу. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Предмет Уговора је извођење радова на санацији и ојачању коловозног застора 

у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу, сходно Техничким спецификација, односно 
предмеру радова који је саставни део конкурсне документације и овог Угвоора.  

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему 
према Понуди број ___________од __.__.2015. године, која је саставни део овог 
уговора. 
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ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 
 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. 
Уговораизноси укупно______________________динара без ПДВ, односно 
________________________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних 
цена иколичина из Понуде Извођача број ____________ од __.__.2015. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати 
уследповећања цене елемената на основу којих је одређена. Укупна цена не може да 
прелази износ укупне понуђене цене из поднуе Извођача.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
ценаобухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависнетрошкове Извођача. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши авансно у 

висини од 30% од укупне вредности уговора, а 70% од укупне вредности уговора по 
окончанојситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року од________ дана од дана 
пријема оверене ситуације.  

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача бр. 
___________________________________________ отворен код пословнебанке 
______________________________. 

Уколико Наручилац или финансијер делимично оспоре испостављенеситуације, 
дужни су да исплате неспорни део ситуације. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 
листовеграђевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку 
опреме идругу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту 
документацију чувадo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 
извршити плаћање тихпозиција, што Извођач признаје без права на приговор. 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 4. 

 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  

_____ календарскихдана, рачунајући од дана увођења у посао. 
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника 

Наручиоца,Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни 
надзоруписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено 
даномкумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију 
играђевинску дозволу; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од 

кумулативногстицања горенаведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у 
посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 
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Члан 5. 

 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван 
кривицомИзвођача; 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или 

поналогу и уз сагласност Наручиоца; 
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоранИзвођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, 

уписаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подносиНаручиоцу у року од 
два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, анајкасније 5 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора 
отоме постигну писани споразум. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 
техничкипреглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе урад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебненакнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужењеуговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 6. 

 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 

уговореномроку, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене 
вредностиза сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи 
од 5 % одвредности укупно уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без 
претходногпристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предајиизведених радова, 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, можезахтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износапретрпљене штете. Постојање 
и износ штете Наручилац  мора дадокаже. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 7. 

 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу 

саважећимпрописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-
техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене 
радове преда Наручиоцу. 

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује 
даобезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске,грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго 
неопходно запотпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује : 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу наразматрање и даље 
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе,које нису могле остати 
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непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзирнити ће имати утицаја на 
рок за извођење радова; 

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

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардимаза ту врступосла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испорукууговореног материјала и техничку опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа 
свиходговорности према државним органима, што се тиче безбедности,прописа о 
заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупногтрајања извођења 
радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим 

прописимаРепублике Србије,који регулишу ову област; 
- дужан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави 

полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 
извођења радова, у свему према важећим законским прописима 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим 
наоснову извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
освом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
заменунабављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзањаизвођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођењарадова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да језавршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико 
сеутврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављенеопреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове. 
 

Члан 8. 
 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном 
местутаблу, која мора да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- одговорном пројектанту; 
- број грађевинске дозволе, 
- податке о Наручиоцу,  Извођачу и надзорном органу; 
- почетак и рок завршетка радова 
- податке о финансијеру. 
 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 9. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао сходно одредбама овог 
уговора у року од 3 дана од дана првог позива Извођача.  
 Наручилац се обавезује да Извођачу преда инвестиционо техничку 
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документацију играђевинску дозволу и другу документацију које су неопходне за 
отпочетак извођења рада. Наручилац је дужан да обезбеди све друге услове које су 
неопходне за отпочињање и извођење радове од стране Извођача. 

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену подусловима и на 
начин одређен члановима 2. и 3. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими 
наведенерадове. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за 
примопредају радова. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 10. 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до 
правдања аванса. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими 
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина 
банкарске гаранције за повраћај авансногплаћања може се смањити ако та гаранција 
покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је 
то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности 
гарантованог износа.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац 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).  
Понуђач се обавезује да у року од 7 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 без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 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).  
Понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 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. 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 11. 

 
Гарантни рок за изведене радове износи ________ године (мин: 2 године) 

рачунајући од данапримопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у 
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складу са условимапроизвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу иИнвеститору. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предметовог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за 
уграђенематеријале, као и упутства за руковање. 
 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорениквалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису насталинеправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року 
од5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да 
за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет 
Извођача, уновчењем средста обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива 
употпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа 
стварнештете. 

 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 13. 
 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има 
сертификатеквалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте теврсте у складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не 
одговарастандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају 
спорамеродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедностобјекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене 
радове и да их освом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорнимодредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право даангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

Члан 14. 
 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за 
извршењеуговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да 
их је самизвео. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
усупротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осимако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
 

ХИТНИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
Члан 15. 

 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца истручног 

надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 
 

Члан 16. 
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а узсагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њиховоизвођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани супроменом тла, појавом 
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који сенису могли предвидети 
у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности 
изстава 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 
моралабити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове,уколико 
се ти радови уговоре анексом. 
 

Члан 17. 
 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњењеовог 
уговора. 

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
 
 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 18. 

 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора 

обавештаваНаручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се 
уграђевински дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора, одговорног извођача и извођача радова. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана 
одзавршетка радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан 
примопредајерадова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу 
претехничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 
триизвода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два 
примеркауколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац  или стручнинадзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора даотклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року одпет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача. 

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 19. 
  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на 
базистварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручногнадзора и усвојених јединичних цена из понуде. 
 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 20. 
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Наручилац има право на једнострани раскид Уговора уследећим случајевима: 
- уколико Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничкомдокументацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врступосла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио 
попримедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

 
Члан 21. 

 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 

уговорнојстрани и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржиоснов за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди 
одпропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије 
остварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском 
обрачунупо предметном уговору до дана раскида уговора.  

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Законао облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други важећи 
прописи Републике Србије. 
 

Члан 23. 
 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __.__.2015. године. 

 
Члан 24. 

 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда уСуботици. 
 

Члан 25. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку 
уговорнустрану. 
 
 
ИЗВОЂАЧ                                                                 НАРУЧИЛАЦ 

 
Напомена: Овај модел уговор представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 
Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу 

ПРЕДМЕР  
РАДОВА 

   

 

  

 

 

Р.бр. Опис позиције 

Jeд. 

мере количина 

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена укупно 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

 
I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

1 

Ископ земље за санацију пута 
(претежно машински,са ручном 
дорадом ископа) укључујући и 
радове   са утоваром у возило у 
свему према техничоком опису. 
Материјал  делимично  употребити 
за израду банкине.Обрачун по м3 
ископа  у природно збијено стању.    
(1525.00-1060.00)*3.3*0.45 м3 690.53 

  

2 

Планирање и ваљање постељице 
уређење планума доњег строја у 
свему према техничком опису,са 
финим планирањем и набијањем уз 
постигнуту и проверену збијеност 
МЕ=25МН/цм2  Обрачун се врши 
попо м2 планиране уваљане 
постељице за сав рад и материјал са 
контролним испитивањим   (1525.00-
1060.00)*3.3 м2 1,534.50 

  

3 

Транспорт ископане земље на 
удаљеност до 2км са разастирањем 
на депонији  у свему према 
техничоком опису..Обрачун по м3 
раније ископане земље у природно 
збијеном стању.  м3 690.53 

  

4 

Планирање банкина ,равних 
површина и косина са тачмошћу 
3цм.У цену ове позиције улази и 
ископ од 0,05м3/м2 са транспортом 
до 50м.Обрачун ће се извршити по 
м2 испланиране површине за сав 
рад и материјал м2 3,050.00 

  

5 

.Израда банкина земљом из ископа у 
свему према техничоком 
опису..Обрачун по м3 раније 
ископане земље у природно збијеном 
стању. 1525*0.06*2*1.0 м3 183 

  

 
СВЕГА I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       
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 II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА       

1 

Набавка материјала,транспорт и 
израда доњег носећег слоја,од  од 
мајданског  песка у свему према 
опису из пројекта д=0,25м Обрачун 
по м3 готовог тампона у збијеном 
стању ,за сав рад и материјал  
1534,50.×0.25 м3 383.63 

  

2. 

Набавка материјала,транспорт и 
израда горњег носећег слоја од 
туцника 0-31,5мм  у свемупрема 
техничком опису из пројекта 
д=20цм. Обрачун по м3 готовог 
тампона у збијеном стању ,за сав 
рад и материјал1534.50×0.20= 

1534.50×0.20= 
 

м3 306.9 

  

3 

3.Набавка материјала,транспорт и 
израда асфалтбетона  АБ11  у свему 
према техничком опису из пројекта 
просечно  д=5цм.Обрачун по м2 
готовог слоја АБ 11  у збијеном стању 
,за сав рад и материјал    
1060*4+12*25*0.215+6*5*4+(21+16)*3 м2 4,535.50 

  

 СВЕГА IIКОЛ.КОНСТРУКЦИЈА 
  

  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
  
  

I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  II. КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА       

СВЕГА       

ПДВ 20%       

УКУПНО     

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
УПУТСТВО: У колону 5. треба уписати јединичну цену без ПДВ-а. У колону 6. укупну 
цену без ПДВ-а. У делу ,,Рекапитулација“ треба уписати укупну цену без ПДВ-а за 
земљане радове, за кол. Kонструкцију,и укупно, затим износ ПДВ-а, и укупну цену са 
урачунатим ПДВ-ом. 
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IX  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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X 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 
поступку јавне набавке радова-Санација и ојачање коловозног застора у улици 
Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. 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 и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне 
набавке радова - Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут 
у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ СПИСКА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
 
Списак изведених радована изградњи или реконструкцији или санацији или 
рехабилитацији путева, саобраћајница у претходне 3 пословне године (2012., 2013., 
2014. г.): 

Бр. Наручилац/ 

Инвеститор 

Врста радова:  Уговорена вредност 

радова без ПДВ-а: 

Датум извође- 

ња радова: 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6. 

 

    

 

 

 УКУПНО:    

 
 
 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                                   Потпис овлашћеног 

лица 
________________________ 

 
Напомена: За наведене радове потребно је доставити и потврду наручиоца 
радова/инвеститора на прописаном обрасцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-28/2015-01 42/45 

 

 

 

 
XIII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИM РАДОВИМА 

 
 

Инвеститор – наручилац(назив, МБ, седиште) 
 

_________________________________________________ издаје 
 

 
ПОТВРДУ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  УГОВОРА 

 
 којом се потврђује да је понуђач  

 
_________________________________________________________________________

 ( уписати назив и седиште понуђача) 
 
 
За потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року извео радове 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

(навести врсту радова) 
 
у вредности од укупно_______________________________________ динара без ПДВ-
а,  односно у вредности од укупно __________________________________      динара 
са ПДВ-ом, а на основу Уговора број ____________________________  од 
____________________ . 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Санација и 
ојачање коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-
28/2015-01 у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа наручиоца:_____________________________________ 
Телефон:__________________________________________ 
 
 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                                                                                               Законски заступник  

                                                                                                          инвеститора(наручиоца)  
 
 ___________________ 
 
Напомена:Образац потврде се доставља од сваког инвеститора понуђача.Овај 
образац из конкурсне документације копирати у потребном броју примерака.  
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА 

РАДОВА 
 

 
Понуђач овим потврђује да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити ангажован у 

периоду извршења уговора за извршење јавне набавке радова- Санација и ојачање 

коловозног застора у улици Врбашки Пут у Малом Иђошу,ЈН бр. 404-28/2015-01: 

 

Бр. Име и 
презиме 

Број  
лиценце 

Назив привредног субјекта који 
ангажује одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 
-стално запослен 
- уговор 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 

 

 

 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                                   Потпис овлашћеног 

лица 
________________________ 
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XV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  
 

 

 
На основу Закона о меници и тачака 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета  
 
ДУЖНИК: ________________________ М.Б.: ________________________  
ПИБ: ________________________ ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)  
 
 

И З Д А Ј Е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице –  

 
КОРИСНИК: Општина Мали Иђош, Мали Иђош, Главна бр. 32, (у даљем тексту: 
Поверилац).  
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број _________________________(унети серијски број менице) може попунити 
у износу од __________________ (__________________динара) – 5% од вредности 
понуде без ПДВ – а, за озбиљност понуде са роком важности – од 60 дана од момента 
отарања понуда. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
___________________ ( __________________________динара) и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
извршити наплату са свих рачуна Дужника код банке, а у корист повериоца Општина 
Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32. Овлашћујемо банке код којих имамо 
рачуне за наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети 
налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. Дужник 
се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важећа и у 
случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена илии оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  
 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  
 
_______________________     Издавалац менице 
         (место и датум) 

        _______________________  
    (печат потпис и овлашћеног лица) 
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Табела бр. 1.   

  

                                         ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  ПОНУЂАЧА 

  

                    ________________________________________________________________ 
                                                          (уписати назив понуђача) 

  

Ред. 

број 

Опис возила/опреме Комад 

1.        

  

  

  

2.        

  

  

  

3.        

  

  

  

4.        

  

  

  

5.        

  

  

  

6.        

  

  

  

7.        

  

  

  

8.        

  

  

  

9.        

  

  

  

10.    

  

  

  

11.    

  

  

  

  

  

  

Дана:                                                                                        Одговорно лице понуђача: 

__________________              М.П.                                          ________________________ 

  

 


