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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-
15/2018-III и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-15/2018-III, 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку радова  

Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци 
ЈН бр: 404-15/2018-III 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  4. 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 
 

5-11 

V Критеријуми за доделу уговора 12 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 13-20 и 45-56 

VII Модел уговора 21-33 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34-44 

 
Укупан број страна: 56 

 
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се 

благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу 

Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 

Конкурсне документације, а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне 

Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац Општинска управа Општине Пећинци 

Матични број и ПИБ 08070628, 100399239 

Место и адреса Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5 

Интернет страница www.pecinci.org 
 

Текући рачун Управа за трезор бр. 840-120640-18 

Контакт особа Анђелија Алексић, службеник за јавне набавке 
Е-mail: opstauprava@pecinci.org  
Пријем    електронске    поште   врши    се    радним    данима  
(понедељак - петак) у радно време Наручиоца од 07:30- 15:30 
часова. 

 

2. Предмет јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке бр. 404-15/2018-III су радови – Изградња приступног пута радној 

зони 10.2 Сибач у општини Пећинци.  

 

Шифре из ОРН:  

 45233226 - Радови на изградњи прилазних путева. 
Циљ поступка: набавка се спроводи ради закључења Уговора. 

 

3.  Партије 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pecinci.org/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Предмер  радова је приложен на крају конкурсне документације. 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 

За предметну јавну набавку постоји:  
 

- ПЗИ - Пројекат за извођење. 
 
Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку 
документацију. 
У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи ће се 
обратити писаним захтевом представнику Наручиоца, на mail: saobracaj@pecinci.org, 
лице за контакт Милан Мијић. Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак 
локације и увид у техничку документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока за 
подношења понуда,  уз обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације није могуће 
извршити, након истека горенаведеног рока. 
Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у 
заказаном термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове 
конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део понуде. 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saobracaj@pecinci.org
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра 

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) ЗЈН); 
 

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. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у 
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 
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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). 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

3. 

 
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) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија 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 надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве 
понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине 
и да нема забрану обављања делатности. 
Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену 
Изјаву 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
Извештај о бонитету за јавне набавке 
(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да 
садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха 
за претходне три обрачунске године 
(2014, 2015. и 2016.)  
Уколико је понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, 
доставља:  
биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање пореза 
на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издате од 
стране надлежног пореског органа на 
чијој територији је регистровао 
обављање делатности; 
Потврда о броју дана  неликвидности 
коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, 
контролу и унос основа и налога, а која 
ће обухватити захтевани период; 

 
 
 

 

Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом, односно 

да је у периоду 2014, 2015. и 2016. 

остварио пословни приход у 

минималном укупном износу од 

90.000.000,00 динара и да није 

пословао са губитком; 

Да не постоји неликвидност у 

пословању у последњих 12 месеци 

рачунајући од дана објављивања 

позива за достављање понуда. 

 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

А) - Списка изведених радова на истим 

или истоврсним радовима на изградњи 

или реконструкцији саобраћајница; 

- Потврда издата од стране Наручиоца 

о реализацији закључених уговора, 

потписана и оверена.  

Потврде Наручиоца могу бити 

достављене и на другим обрасцима који 

садржински одговарају обрасцу потврде 

из конкурсне документације, 
- Фотокопија уговора са  припадајућим 
евентуалним Анексима и 
- Фотокопија прве и последње стране 
(рекапитулација) окончаних ситуација 
за изведене радове у укупној вредности 

 
 
 

 
А) Да располаже неопходним 
пословним капацитетом односно да 
је у претходнe три  годинe рачунајући 
од дана објављивања Позива за 
достављање понуда (2015-2018) 
извео исте или истоврсне радове на 
изградњи или реконструкцији 
саобраћајница у износу од минимум 
45.000.000,00 динара без ПДВ. 
 

Б) Да понуђач поседује важеће 

сертификате менаџмента  квалитета 

- важећи сертификат ISO 9001 или 

одговарајући 

- важећи сертификат ISO 14001 или 
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одговарајући  

- важећи сертификат OHSAS 18001 

или одговарајући и  

- важећи сертификат ISO 22301 или 

одговарајући из области изградње, 

реконструкције и рехабилитације 

путева и градских саобраћајница. 
 
 

 

од минимум 45.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом. 
 
 
Б) Копије важећих сертификата који су 

признати у РС са потврдама о 

извршеној ресертификацији и важењу 

ако је од издавања прошло више од 

једне године. 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
Наведени услови доказују се 
достављањем:  
- Пописна листа оверена и од стране 
овлашћеног лица потписана тј. извод из 
књиговодствене картице или 
фотокопија књиговодствене картице на 
дан 31.12.2017. године из које се види  
да је понуђач власник основних 
средстава тражених у оквиру довољног 
техничког капацитета (понуђач је дужан 
да на пописним листама јасно обележи 
- маркира механизацију која је 
неопходна у оквиру траженог техничког 
капацитета) или  
- други доказ из којег се на несумњиви 
начин може утврдити право власништва 
или право располагања, (уговор о 
закупу, лизингу или уговор о пословно 
техничкој сарадњи и слично). Уз Уговоре 
приложити доказ да је закуподавац или 
давалац лизинга власник тражене 
опреме.                                                                                                                                                       
- за возила се прилаже фотокопија 
очитане саобраћајне дозволе и полиса 
осигурања 
- у случају да је понуђач постао власник 
основних средстава тражених у оквиру 
довољног техничког капацитета после 
31.12.2017. године, уместо пописне 
листе може доставити други доказ из 
којег се јасно може утврдити да је 
власник траженог основног средства 
(рачун или купопродајни уговор и др.).  
Напомена: Уколико понуђач није 
власник покретне маханизације, 
потребно је да достави доказе да исте 
има на располагању (уговор да има на 
располагању тражено возило, 

 

 
Да располаже довољним техничким 
капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
 

Багер  1 ком. 

Булдожер  1 ком 

Ваљак гума-пегла мин 12 т 1 ком 

Кипер носивости 10-20 т 
Кипер носивости преко 
20т 

5 ком 
10 ком 

Компактор 1 ком 

Цистерна за воду 1 ком 

Грејдер 1 ком 

Путарац 2 ком 

 

Финишер радне  ширине 
пегле 6 метара 
 

1ком 

Вибројеж 1ком 

Ваљак пегла-пегла 
минималне масе 10 тона 

2 ком 

Ваљак пегла-пегла  масе 
2-5  тона 

2ком 

Ваљак гума – гума 
минималне масе 12 т 

1 ком 

Цистерна за емулзију   1ком 

Асфалтна база 
минималног капацитета 
150 тона/час максималне  
удаљености до 70км од 
места извођења радова, 
уколико се асфалт 
превози у отвореним 
камионима или до 100 км 
уколико се асфалт 
превози у термотоварним 
сандуцима. 

1ком 
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Вибро плоча 1 ком 

Утоваривач 1 ком  
 

сагласност лизинг куће - уколико је 
возило у власништву лизинг куће)  
 
*** За асфалтну базу:  
-  Употребну дозволу и 

- Купопродајни уговор (или рачун) за 

асфалтну базу са наведеним 

производним капацитетом асфалтне 

базе или неки други документ из којег се 

може поуздано утврдити капацитет 

асфалтне базе и 

- Изјаву понуђача дату под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу, потписану од стране 

одговорног лица и оверену печатом 

којом се доказује тражена удаљеност 

базе и да је технички исправна и у 

функцији. Уз ову изјаву приложити и 

одштампану и обележену трасу пута са 

уписаним растојањем измереним 

помоћу веб-сајта www.maps.google.com 

Уколико је асфалтна база у закупу 

потребно је уз све горе наведене доказе 

за асфалтну базу доставити и уговор о 

закупу предметне асфалтне базе. 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

- М обрасце пријаве и одјаве осигурања 

или уговоре о обављању привремених и 

повремених послова или  уговоре о 

делу или уговоре о допунском раду, 

зависно од начина ангажовања. 

- копије важећих лиценци Инжењерске 

коморе Србије 

- потврде Инжењерске коморе Србије 

да су тражени инжењери – носиоци 

личних лиценци  и чланови ИКС-а и да 

им одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета 

 

НАПОМЕНА: 

*    Неоверене фотокопије  

* У случају подношења заједничке 

понуде, чланови групе понуђача заједно 

испуњавају задати услов о кадровском 

капацитету, те је потребно доставити 

 
 

 

Да располаже довољним кадровским 
капацитетом и то: 

А) Најмање 15 запослених на 
неодређено време или одређено 
време или ангажовани за обављање 
привремених и повремених послова 
или ангажовани по уговору о делу 
или о допунском раду код понуђача 
или учесника у заједничкој понуди, 
сагласно Закону о раду од којих: 

- 1 запослени мора бити 
дипломирани инжењер техничке 
струке; 

Б) да понуђач поред запослених из 
тачке А) има у радном односу на 
неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван 

http://www.maps.google.com/
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радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 

- дипломирани грађевински 
инжењери са лиценцом 410 или 412 
или 415 или  418 - 1 извршилац 

-     дипломирани инжењер саобраћаја 
са лиценцом 470 – 1 извршилац 

Сва радно ангажована лица морају 
бити оспособљена за безбедан и 
здрав рад.  

    

тражене доказе за чланове групе који 

испуњавају тражене услове.  

* Уговори о обављању привремених и 
повремених послова, Уговори о делу и 
Уговори о допунском раду не могу бити 
са одложеним правним дејством, 
односно извршиоци напред наведених 
уговора морају бити ангажовани у 
време подношења понуда (нпр. неће се 
признати уговор у коме је наведено: „у 
случају да понуђач закључи уговор са 
наручиоцем, лице ће извести радове....“ 

или сличног описа) . 
 
Као доказ о оспособљености за здрав и 
безбедан рад потребно је доставити 
Образац евиденције о ангажованим 
извршиоцима оспособљеним за 
безбедан и здрав рад у складу са 
Правилником о евиденцијама у области 
безбедности и здравља на раду 
(„Службени гласник РС”, број 62/2007 и 
102/2015), за свако наведено 
ангажовано лице. 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе 
о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно 
члану 78. ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора 
да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
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. 
 
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 проверида ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од 
најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени 
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач 
у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се 
том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог 
доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
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 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, 
потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, 
овери и достави. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача. 

 
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. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом  
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6) Изјава понуђача о посети локације (Образац 6) 

7) Изјава о одговорном извођачу (Образац 7) 

8) Списак изведених радова (Образац 8) 

9) Потврда о реализацији уговора (Образац 9). 

10) Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 10) 

11) Образац 79.10 (Образац 11) 

12) Образац изјаве о афалтној бази (Образац 12) 

13) Предмер и предрачун (Образац 13) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку –  Изградња 
приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци, ЈН број                             
404-15/2018-III  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ Изградња 
приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Тражени аванс  
 

а) аванс 50 % 
 

 
Рок важења понуде 
(минимум 90 календарских дана) 

 

Рок завршетка радова  
(не може бити дужи од 45 календарских дана од 
дана увођења у посао)  

 

 
Гарантни рок  
(не краћи од 2 године) 
 

 

 
 
 
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. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 
Понуђача дајем следећу 
 
 
 

      И З Ј А В У  
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________________________ из 
___________________________________ Адреса: ______________________, МБ: 
_________________,ПИБ: ____________________ 
Овлашћено лице:_______________________________________________,Број 
рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,       Особа за 
контакт:____________________________________________________ 
Имејл:______________________________________________, 
 
У отвореном поступку јавне набавке број:  404-15/2018-III, чији је предмет јавна 
набавка радова – Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини 
Пећинци, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
    Место и датум    Овлашћено лице Понуђача 
 М.П. 
_________________    ________________________ 
 
 
 
Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву . 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке - Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини 
Пећинци, бр. 404-15/2018-III, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНОГ ПУТА РАДНОЈ ЗОНИ 10.2 СИБАЧ У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ 
 

1. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА, Ул. Слободана Бајића бр. 5 
Пећинци, Матични број: 08070628, ПИБ: 100399239, (у даљем тексту: Наручилац) 
коју заступа начелник Општинске управе Драгана Крстић  
  

2. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 
 
_____________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 
ПИБ) 
кога заступа _______________________________(у даљем тексту: Извођач радова) 
                              (Име, презиме и функција) 
 

3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
 
____________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 
ПИБ) 
кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                             (Име, презиме и функција) 
                       
 
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 
1. ____________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични 
број, ПИБ) 
кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 
 
4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 
ГРУПА ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ 
од _____________ 2018. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и 
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог 
Уговора  
1. ____________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 
ПИБ) 
као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати 
уговор, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                  (Име, презиме и функција) 
2. ____________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 
ПИБ) 
као члан групе, кога заступа ______________________  (члан групе понуђача). 

( Име, презиме и функција)                                                                                                                                                                                                           
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3.       - //- 
 
 
Основ уговора: ЈНОПБР: _________ 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 
Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године 
 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број 404-15/2018-III од  
26. марта 2018. године ; 

 Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број 404-15/2018-III, донео Одлуку о 
додели уговора број ___________ од _______ 2018. године и изабрао Извођача као 
најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи приступног пута радној зони 
10.2 Сибач у општини Пећинци. 

 Добављач је дужaн дa Уговор који му наручилац достави на потпис, потпише и врати га 
Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у датом 
року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити све законом предвиђене 
последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

     Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини 
Пећинци. 
 

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему 
према  Понуди број ______  од ____.____.2018. године, која је код Наручиоца заведена под 
бројем ___________ од __________ 2018. године и која је саставни део овог уговора.  

 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 
 

     Члан 2. 
 
 Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи: 
   -  без обрачунатог пореза на додату 

вредност______________________________ динара,  
   -  износ пдв-а:_______________________________ динара,  
   - са обрачунатим порезом на додату 

вредност______________________________динара. 
 
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора 

сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима 
и пратећим прописима. 

 
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед 

повећања цена елемената на основу којих су одређене.  
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Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача.     

         
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у 
роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  

- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса. 

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 

оверених ситуација од стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзора; 
ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 
примопредају и коначни обрачун; 

 
Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту 

примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у 
целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која 
претходи издавњу окoнчане ситуације. 
 
 Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и 
морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 
 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  
што Извођач признаје без права на приговор.  
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РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 4. 

 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ 
(максимално 45)  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  
Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, стручни 
надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном 
кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица. 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.   
 

Члан 5. 

 

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико 
Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити 
накнадни рок до 10 (десет) дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у 
накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију 
банкарске гаранције за добро извршење посла и повраћај аванса, као и захтевати од 
Извођача радова да накнади штету до износа стварне штете коју трпи. 

 

Члан 6. 

 

           Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 

Извођача радова; 
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, 

земљотрес и сл.);  
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев 

Извођача и предлога стручног надзора; 
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач 

радова; 
- Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%); 
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 
 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах 
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев 
Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз 
сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан 
да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног 
захтева. 
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Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети 
Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 4. овог Уговора. Уколико Извођач радова 
упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се 
неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора 

у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 7. 

 

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које 
онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о 
настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено. 
 Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног 
надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због 
које су радови обустављени. 

Период обуставе радова се уноси у грађевински дневник. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10 % од вредности 
укупно уговорених радова. 

 
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 
Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац  мора да докаже. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, 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 да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 
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  на разматрање и даље 



26/56 

 

поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати 
непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на 
рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу  достави решење о 
именовању одговорног извођача радова;  

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

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

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцима;            

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

Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

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

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

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца. 

 
Члан 10. 

 
           Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 
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. 
 

 
Члан 11. 

 
Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два 
за Наручиоца и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 
 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 
  

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има 
обавезу да: 

- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог 
уговора. 

- Да уведе Извођача у посао; 
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним 

надзором и извођачем; 
- Да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
- Да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
- Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду 
Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима. 

- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

- Да по завршетку радова прими наведене радове; 
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. 

 
 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 13. 
 

Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7  дана 
од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:  

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 

елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 

документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од 50% укупне 

уговорене цене са ПДВ, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека 

рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива 

нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој 

бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 

елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 

документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене радова без 
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ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је 

тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa 

промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције 

зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити 

поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене 

обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором; 

 

Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу преда: 
1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати 

клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
конкурсном документaцијом (рокови, износ), издaту у висини од 10% од 
вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 5 дaнa 
дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо 
aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 
квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa 
отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не изврши обaвезу 
отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa 
уговорa у гaрaнтном року.  

 
У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, овај уговор представља правни 

основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог члана. 
 
 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 
 

  Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 
изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 
 

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, достави 
Наручиоцу 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. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
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материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без 
права приговора.  

 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 15. 

 
Гарантни рок за изведене радове износи _____  године (минимум две године) 

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

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и 
упутства за руковање. 

 
Члан 16. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони 

о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 

дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  активира  
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има 
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 17. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета 
и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог 
извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
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ПОДИЗВОЂАЧ 
Члaн 18. 

 
Извођач ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова: 

________________________________________________, a који износи укупно 
_________________динaрa без ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa  
без ПДВ. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 

обавеза, те и за радове извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио. 

Ако Извођач aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, 
Наручилaц ће реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би 
рaскидом Уговорa Нaручилaц претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће 
обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту конкуренције.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача). 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
Члан 19. 

 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално). 

 
 
НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишак и мањак радова 

Члан 20. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка 
радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и 
стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да 
изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. 
овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени 
материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Члан 21. 

 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног 
обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова 
са количинама и уговореним јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и 
количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције 
Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема. 
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По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре 
коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 
(седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из 
претходног става. 

 
Непредвиђени радови 

Члан 22. 

 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, 
захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 

стручног надзора; 
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје 
мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу 
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за 
уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а 
након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) 
радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, 
понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право 
на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне 
сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала 
који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису 
могли предвидети у току израде техничке документације. 
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, 
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана 
Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка.  
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
 

Члан 23. 
 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
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Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 

 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова. 
  

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то 
потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

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

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну.  

 
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 24. 
 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора. 
 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима и 
записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 25. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о јавним набавкама,  Закона о планирању и изградњи, као 
и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 26. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у   Сремској 
Митровици. 
 

Члан 27. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
 

Члан 28. 
 

 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  
Општина  Пећинци 
 
 
________________________________ 
Драгана Крстић, начелник Општинске управе 
 
ИЗВОЂАЧ 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће 
реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде 
са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел уговора. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 
овлашћеног судског тумача. 
Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском 
језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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 Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци, 
Слободана Бајића 5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Изградња 
приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци, ЈН бр. 404-15/2018-III - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 21.5.2018. до 10,00 часовa.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Модел уговора (Образац 5). 

 Изјава понуђача о посети локације (Образац 6) 

 Изјава о одговорном извођачу (Образац 7) 

 Списак изведених радова (Образац 8) 

 Потврда о реализацији уговора (Образац 9). 

 Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 10) 
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 Образац 79.10 (Образац 11) 

 Образац изјаве о асфалтној бази (Образац 12) 

 Предмер и предрачун (Образац 13) 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  

 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса 

 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење 

посла 

 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року 

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 
заједничке понуде 

 Доказе из главе IV ове конкурсне документације 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 
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 Пећинци, 22410 
Пећинци, Слободана Бајића 5,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радовa – Изградња приступног пута радној зони 10.2 
Сибач и општини Пећинци, ЈН бр. 404-15/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радовa – Изградња приступног пута радној зони 10.2 
Сибач и општини Пећинци, ЈН бр. 404-15/2018-III - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Опозив понуде за јавну набавку радовa –  Изградња приступног пута радној зони 
10.2 Сибач и општини Пећинци, ЈН бр. 404-15/2018-III  - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa - Изградња приступног пута радној 
зони 10.2 Сибач и општини Пећинци, ЈН бр. 404-15/2018-III - 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. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу 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 (Образац 
1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова ( у поглављу VI). 
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) и 2) ЗЈН и то податке 
о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова ( у поглављу VI). 
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. 
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- Аванс у износу од  50 % укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року 
до 45 дана од дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу 
аванса, банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса са ПДВ и банкарске гаранције 
за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, 
сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач 
у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној 
ситуацији која претходи издавњу окнчане ситуације, 
- 40 % вредности укупно уговорене вреднодти по привременим месечним ситуацијама, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 
ситуација од стране Наручиоца, 
- остатак у износу  од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, оверене ситуације, 
потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.  

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на 
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом 
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и 
плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а 
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране 
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, 
испоставља окончану ситуацију. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 90 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 не може мењати понуду. 
 
9.5. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 
 
 
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. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
НАПОМЕНА: БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА И ПИСМА О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА ТРЕБА ДА ГЛАСЕ НА НАРУЧИОЦА 
Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за повраћај аванса,  за 
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

11.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 5% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора 
бити безусловна и платива на први позив. 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. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 
дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само 
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
дату уз понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду;  

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

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

11.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
повраћај аванса, у укупној висини утврђеног аванса од 50% од понуђене цене са ПДВ, 
насловљено на Наручиоца; 

11.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
добро извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца; 

11.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца,  
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о 
намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора 
са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро 
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
повраћај авансног плаћања. 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која ће бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи 
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гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, 
износ), у висини примљеног аванса од 50% укупне уговорене цене са ПДВ са роком 
важности најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције 
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво 
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања. 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
добро извршење посла. 

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 10 (десет) 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. 
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). 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
отклањање грешака у гарантном року и то: 
 

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 10% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног 
рока. 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).  
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова 

уз окончану ситуацију предмета јавне набавке преда наручиоцу средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 
 

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. 
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Понуђач  који  наступа  самостално,  понуђач  који  наступа  са   подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања 
за  објекат  у  изградњи  и  полисe осигурања  од  одговорности за  штету причињену  трећим  
лицима  и  стварима  трећих  лица  за  све  време  изградње,  тј.  до предаје  радова  
Наручиоцу  и потписивања  записника  о  примопредаји радова.  
Понуђач  чија  понуда буде  изабрана  као  најповољнија  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. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде 
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail opstauprava@pecinci.org тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 404-15/2018-III”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
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 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију. 
У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи ће се обратити 
писаним захтевом представнику Наручиоца, на mail: saobracaj@pecinci.org, лице за контакт 
Милан Мијић. Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак локације и увид у 
техничку документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока за подношења понуда,  уз 
обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити , након истека 
горенаведеног рока. 
Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у 
заказаном термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове 
конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део понуде. 
 
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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail opstauprava@pecinci.org или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Општина Пећинци – Општинска управа; јавна набавка: 404-15/2018-III; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне Банке Србије, у складу са ЗЈН и другим 
прописима. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
ЗЈН. 
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) 
ЗЈН. 
 
20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 
шест месеци. 
 
21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему 
може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 
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Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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, оба 
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
 
23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове 
јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама 
Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим 
односима 
 
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама 
Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити 
измену уговора, закључењем анекса истог.   
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
За јавну набавку радова – Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у 

општини Пећинци, број 404-15/2018-III 
 

 
 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је  _____________________________ из ________________________ 
 

у име понуђача 
 
Назив понуђача: ______________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача: _____________________________________________________________ 
 
Место: ______________________________________________________________________ 
 
Контакт особа:________________________________________________________________ 
Контакт телефон: _____________________________________________________________ 
Имејл:_______________________________________________________________________ 
 
обишао  локацију  објекта  чија  изградња  је  предмет  јавне  набвке  број   404-15/2018-III,  
 у пратњи представника Наручиоца: 
_________________________________________________. 
 
 
У Пећинцима, ______________ 2018. године 

 
Потпис овлашћеног представника Наручиоца 

 
 

М.П.                   ____________________________ 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 

   М.П.                ___________________________ 
 
 
 
Напомена: Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно 
лица задуженог за обилазак локације. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима. 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла 
групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
ИЗЈАВА  

О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗ9ВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ БРОЈ 404-15/2018-III 
 
 
 
 
Под материјалног и кривичном одговорношћу изјављујемо да ће доле наведени одговорни 
извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на 
Изградњи приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци, број ЈНОП: 
404-15/2018-III. 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача  
који ангажује 
одговорног  
извођача 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код  
понуђача 

2. Ангажован  
уговором 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
    

 

 
 
Место:_____________                                                                    Понуђач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси 
број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
 

Број јавног позива: 404-15/2018-III 
(референц листу доставити за претходне 3 године рачунајући од дана 
објављивања позива за достављање понуда) 
 
 

р
.б

р
. 

Нназив корисника Спецификација 
радова која су 
предмет јавне 

набавке 

Вредност 
изведених 

радова 

Период извођења 
радова 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

1 

    

 

 

 

2 

    

 

 

 

3 

    

 

 

 

4 

    

 

 

 

5 

    

 

 

 

6 

    

 

 

 

 
Прилог: Потврде  Наручиоца наведених у референц листи. 
Овај Образац копирати у потребном броју примерака! 
 
      М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
       _______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 
 
_____________________________________  
                   Назив наручиоца 
_____________________________________  
                          Адреса 
 
 
 
 
Овим потврђујемо да је понуђач ______________________________________________ 
из______________________ул._______________________________________________ за 
потребе Наручиоца ______________________________________________________ 
 
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 
                     (заокружити одговарајући начин наступања) 
 
квалитетно и у уговореном року извео радове  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
                                                                      (навести врсту радова) 
 
 
 
у  вредности  од  укупно  ___________________________________  динара  без  ПДВ,  
односно у вредности од укупно ________________________________ динара са ПДВ,  
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 
 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  
 
Телефон: _________________ 
 
Датум:                                                                     Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
 
___________                                                         __________________________________  

М.П. 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака! 
 
 
 
  



49/56 

 

(ОБРАЗАЦ 10) 
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
 
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имамо у власништву, 
односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну 
набавку број: 404-15/2018-III Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у 
општини Пећинци, и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења 
радова који су предмет ове јавне набавке. 
 
 

Редни 
број 

Техничко средство Ком 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број 
уговора 

о лизингу 
или закупу 

Уписати у 
чијем 

је 
власништву 

техничко 
средство 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
 

     
 

 

      
 

 
 
Датум __________________      Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.   ___________________________ 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
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(ОБРАЗАЦ 11) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач 

дајем 

 

И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим 

надлежним органом државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну 

набавку   __________________________________ у поступку јавне набавке (ЈНОПБР: 

______________________________).  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 

седиште. 

                                              М.П.                                          ПОНУЂАЧ 

  __________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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(ОБРАЗАЦ 12) 
ИЗЈАВА О АСФАЛТНОЈ БАЗИ 

 
 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

 

 

И З Ј А В У 

 

Да поседујем у власништву / закупу асфалтну базу  (подвући одговарајућу опцију ) која се 

налази на локацији ___________________________________________________________ 

на к.п. _________________ КО ________________________ , на удаљености од ______ км 

од  места  извођења  радова,  капацитета   ______________   тона/часу,   која   је технички  

исправна и у функционалном стању. 

 

 

Датум __________________        Потпис овлашћеног лица 
 

М.П.   ___________________________ 
 
 
 

 

Напомена: Уз изјаву обавезно доставити и одштампану и обележену трасу пута са 

уписаним растојањем измереним помоћу веб-сајта www.maps.google.com, као и остале 

доказе наведене на страни 9/56 конкурсне документације.  

http://www.maps.google.com/
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(ОБРАЗАЦ 13) 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 404-15/2018-III – Изградња 
приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци, потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица. 
 
Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип 
или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за 
одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак 
позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број 
позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра 
или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, 
заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би 
Комисија могла извршити оцену. 
 
 
 
 
 
 
Датум __________________           Потпис овлашћеног лица 
 

     М.П.   ___________________________ 
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Број 
поз. 

Опис радова 
Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 

цена 
Укупно  

    
  

    

  1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

    

    
  

    

1.01. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ТРАСЕ И ОБЈЕКТА 

м1 980,00   

    
  

  

1.11. РУШЕЊЕ ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА м1 7,00   

    
  

  

1.26. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ 
СТАЊА 

ком 1   

    
  

    

    
  

 
УКУПНО 1: 
 

 
 

    
  

    

  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
  

    

    
  

  

2.01. ИСКОП ХУМУСА д=40цм ( према 
табелару) 

м3 4220,00   

    
  

  

2.04. ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ 
РОВОКОПАЧЕМ 

м3 140,00   

    
  

  

2.05. НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА (према 
табелару) 

м2 10423,00   

    
  

  

2.06. ИЗРАДА НАСИПА - ископаном 
земљом из позајмишта ( према 
табелару) 

м3 252,00   

    
  

  

2.08. ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА ( 
према табелару) 

м3 6125,00   

    
  

  

2.09. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ 
ПОСТЕЉИЦЕ ( према табелару) 

м2 9837,00   

    
  

  

2.11. ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА И 
КОСИНА ( према табелару) 

м2 4818,00   

    
  

  

2.12. РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ 
МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ 

м3 3256,00   

    
  

  

2.13. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

  
  

  е) на даљину од 5.0 км - 10.0 км м3 3647,00   

    
  

  

    
  

    

    
  

 
УКУПНО 2: 
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  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ 

  
    

    
  

    

3.01. ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД 
МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ 
ЗРНАСТОГ 

  
    

  КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 
  

    

  а) од дробљеног каменог 
материјала 0/63мм  д=30цм 

м3 2625,00   

  б) од дробљеног каменог 
материјала 0/31,5мм  д=10цм 

м3 762,00   

    
  

  

3.05. ИЗРАДА ГОРЊЕГ 
БИТУМИНИЗИРАНОГ НОСИВОГ 
СЛОЈА (БНС22б) 

  
  

  а) од дробљеног каменог агрег. са 
више фракција  д=8 цм 

м2 6880,00   

    
  

  

3.06. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА - 
АСФАЛТБЕТОНА (АБ11)  д=4 цм 

м2 6880,00   

    
  

 
УКУПНО 3: 
 

 

    
  

    

  4. ОДВОДЊАВАЊЕ 
  

    

    
  

    

4.15. ИЗРАДА ЦЕВАСТОГ ПОПУСТА Ø 
1000 мм 

м' 15,00   

    
  

  

4.15.
a 

ООБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕСТА УЛИВА 
КАНАЛА "16" У КАНАЛ "АЛИЦИЈА" 

паушал 
 

  

    
  

 
УКУПНО 4: 
 

 

   
УКУПНО 1+ УКУПНО 2 + УКУПНО 3 + УКУПНО 4: 

 

 

 
ПДВ 20%: 

 

 

 
УКУПНО СА ПДВ: 
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Ред. 
Бр.. 

Опис радова 
Јед. 
Мере 

Количина  
Јединична 

цена 
Укупно 

1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ 

1.1 Стандардни саобраћајни знакови 

    

  Знакови обавезе и изричитих наредби 

  II-2 (осмоугаони 60цм), класа 2 ком 1   

  
II-30 (60 km/h) (округли 60цм), класа 

1 
ком 1   

  
II-30 (40 km/h) (округли 60цм), класа 

1 
ком 1   

  
II-30 (20 km/h) (округли 60цм), класа 

1 
ком 1   

    

  Знакови обавештења         

  
III-85 (правоугаони 120х140 цм), 
класа 3 

ком 2   

    

  Допунске табле 

  
IV-5 (правоугаони 120х30 цм), са 
натписом "крај асфалта", класа 3 

ком 2   

  Свега стандардних знакова:  

1.3 Носачи саобраћајних знакова 

  Једностубни цевни носачи саобраћајних знакова 

    

  
Једностубни цевни носачи дужине 
4.00м 

ком 2   

  
Једностубни цевни носачи дужине 
3.20м 

ком 4   

  Бетонске стопе ком 6   

  
Набавка и превоз бетона "МБ-15" за 
постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова 

ком 6   

    

  Постављање саобраћајних знакова 

  
Постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова у бетонској 
стопи "МБ-15" 

ком 6   

  Свега носача саобраћајних знакова:  

2. ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ 
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2.1 
Уздужне ознаке на коловозу СРПС У.С4.221 - СРПС 
У.С4.223 

    

  
Неиспрекидана линија, беле боје, 
ширине д=15цм 

м2 3   

  
Испрекидана линија (3+6м), беле 
боје, ширине д=15цм 

м2 90   

2.2 
Попречне ознаке на коловозу СРПЦ У.С4.225 - СРПС 
У.С4.228 

    

  
Зауставна линија беле боје, ширине 
д=50цм 

м2 4   

  
 

СВЕГА ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ: 
 

 

 
УКУПНО: 

 
 

 
ПДВ 20%: 

 
 

 
УКУПНО СА ПДВ: 

 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 
 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     __________________________ 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     __________________________ 
ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  __________________________ 
ОДВОДЊАВАЊЕ      __________________________ 
ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  __________________________  
 
 
         
      СВЕГА __________________________ 
            ПДВ 20% __________________________ 
 
        __________________________ 
        УКУПНО 
 
 
 

Датум __________________         Потпис овлашћеног лица 
 

      М.П.    ___________________________ 
 
 
 
 
 


