
Страна 1  од 38  

 

 
        Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац 

         Цара лазара 15, 12223 Голубац 

 

  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

 

 

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  
БРОЈ: ЈН 9/2013 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Извођење грађевинских радова на                   

                                               санацији клизишта у селу Миљевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубац, август 2013. године



Страна 2  од 38  

САДРЖАЈ :  
 

1. ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБЦИ ........................................................................... 3. 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.................................................................. ..3. 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕМТАЦИЈА И ПЛАНОВИ ...........................................................  3. 

4. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, 

       НАЧИН   СПРОВОЂЕЊА   КОНТРОЛЕ   И   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ   ГАРАНЦИЈЕ 

      КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА............................ 3. 

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

       ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

      ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.................................................................................... 3. - 6. 

 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................................7.- 13. 

7. ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ  ( ОБРАЦИ ОД 1. ДО 8.) ...................................................  14.- 24. 

8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ......................................................................................................... 25. -26. 

9. ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА СА  

       СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ ............................................................................................... 27. - 29. 

 

10. МОДЕЛ  УГОВОРА ..................................................................................................... 30.- 36. 

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ..............................................................37. 

12. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

       СТ. 2. ЗАКОНА ..................................................................................................................  38. 

 

 
 
 
 
 

УКУПАН  БРОЈ  СТРАНА  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  38 

 

 



Страна 3  од 38  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБЦИ 
 

1.1. НАРУЧИЛАЦ:  ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац,  

 Цара Лазара 15, 12223 Голубац. 

1.2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

1.3. Предмет јавне набавке: радови 

1.4. Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци 

1.5. Контакт особе: Иван Николић и Зоран Ћирковић, факс:  012/638-513, e-mail:              

 dirgolubac@gmail.com 

 

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1.       Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке: 

        Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  назив и ознака 

из Општег речника Набавки:  одводни канали и пропусти - 45221220. 

 

3.   ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА. 

 

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру и предрачуну  радова који је саставни 

део понуде. 

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан 

да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених 

радова.  

Радови ће се извршити у оквирном периоду од  30.09. 2013.године до  31.10. 2013.године. 

 Радови ће се изводити  у селу Миљевић, општина Голубац,   
  

4.   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

             Пројекати: -  Главни пројекат Санација клизишта у селу Миљевић  

                                   општина Голубац 

 

 

5.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И              

     76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

             ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

5.1.       Услови за учешће у поступку  јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

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

            испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане  

            чл.75. Закона  и то: 

5.1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући   

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

5.1.1.2. Да он  и  његов  законски  заступник није  осуђиван  за неко  од 

                          кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

                           осуђиван за кривична дела против   привреде, кривична дела против 

                            животне   средине,   кривично   дело   примања   или   давања   мита, 

                             кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) Закона); 

5.1.1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

                             снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл.75. ст.1.        

  тач.3) Закона; 

5.1.1.4.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

                              складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

                              седиште на њеној територији (чл.75. ст.1. тач.4) Закона); 
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5.1.1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је      

   поштовао обавезе које призилазе из важећих прописа о заштити на раду,  

   запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да   

   гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75.ст.2. Закона). 

 

5.1.2.   Додатни услови:  

                         Понуђач који учествује у  поступку предметне јавне набавке мора  

  ипунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

  дефинисане чл.76. Закона и то: 

5.1.2.1. Да у претходних шест месеци до дана објављивања позива за 

                            подношење понуда није био неликвидан .  

5.1.2.2. Да има запосленог 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом  

                   410 или  412  или  413 или 414  и радним   искуством од  најмање 3         

                   године  у сталном радном односу  или ангажованог по уговору о радном 

                   ангажовању.                             

5.1.2.3. Да поседује у власништву или по основу уговора о закупу - изнајмљивању 

                    следећу опрему и механизацију: 

- 2 багера тежине минимално 5тона ,  

- 4  камиона –кипера, носивости  8  и више тона, 

- 1 комбиновану радну  машину - ровокопач, 

- 1  утоваривач.  

5.1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1) 

до 4) Закона и услов из члана 75. став1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 
 

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

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

        додатне услове испуњавају заједно.  

        Услов из члана 75. став1. тач.5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе  

        понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна   

        испуњеност тог услова. 

 

5.2.     Упутство како се доказује испуњеност услова  
 

5.2.1.    Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,       

         понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
                        

5.2.1.1. Услов уз члана 75.ст.1. тач.1) Закона – Доказ:  Извод из регистра                          

  Агенције  за привредне регистре,  односно  извод из регистра   

               надлежног Привредног суда 

5.2.1.2. Услов уз члана 75.ст.1. тач.2) Закона – Доказ: Правна лица:   

                           1) Извод  из казнене евиденције, односно уверење  основног суда на чијем                

  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште              

               представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

               правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

               дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,                  

               кривично дело преваре;  2) Извод из казнене евиденције Посебног       

               одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се                               

               потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела за        

              организовани криминал; 3) Извод из казнене евиденције, односно  

              уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да            

              законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против                                

              привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело                                       



Страна 5  од 38  

              примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних   

              дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту   

              рођења  или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико   

  понуђач  има више законских заступника дужан је да достави доказ за  

              сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене              

              евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим    

              се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан  

              организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  

              против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело   

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

              поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  

  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5.2.1.3. Услов уз члана 75.ст.1. тач.3) Закона – Доказ:  Правна лица:  Потрде  

              преивредног и прекршјног суда да му није изречена мера забране       

              обављања делатности, или потврда Агенција за привредне регистре да код 

             тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена   

             мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива  

              за подношење понуда; Предузетници:  Потврда прекршајног суда да му                   

              није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције  

              за привредне регистре  да код тог органа није регистровано, да му је као         

              привредном субјекту изречемна мера забране обављања делатности, која   

              је на снази у време објаве позива за подношење понуд; Физичка лица:               

              Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања                 

              одређених послова. 

               Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење                

               понуда;                   
5.2.1.4. Услов уз члана 75.ст.1. тач.4) Закона – Доказ: Уверења Пореске     

              управе Министарства финансија и привреде да је  измирио доспеле          

            порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да 

            је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или    

             потврду Агенције за приватузацију да се понуђач налази у поступку               

             приватизације.  

  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварња понуда ; 

5.2.1.5. Услов уз члана 75.ст.2.  Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац 

  изјаве ( Образац изјаве дат је на страни 38.). Изјава мора да буде   

              потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

              Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити    

   потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена  

              печатом. 

 

5.2.2.    Доказивање испуњености додатних услова 

          Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач                        

          доказује достављањем следећих доказа: 

     5.2.2.1.   Извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) издат од        

                    Агенције за привредне регистре и потврда НБС-а о броју дана         

                    неликвидности, или биланс стања и успеха са мишљењем ревизора ако  

                    је то законска обавеза, 

     5.2.2.2.   Фотокопија  пријаве на осигурање (образац М) и фотокопију радне            

       књижице   или   фотокопију важећег и овереног уговора о радном  

                    ангажорању и фотокопију личне лиценце 410 или  412  или  413 или 414 

       за  1 дипломираног грађевинског инжењера са потврдом  Инжењерске         

       коморе Србије да је наведени носилац лиценце  Инжињерске  коморе  

                    Србије. 

     5.2.2.3.    Фотокопије књиговодствене картице основног средства и фотокопије  
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                     пописне листе састављене на дан 31.12.2013.године,  или фотокопије  

                     важећих и оверених уговора о закупу – изнајмљивању  за тражену  

                     опрему и механизацију,       

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач.5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из чл. 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал илчи оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. став1. тач 1)  Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ.  

 

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 прописан начин. 
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6.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

6.1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

6.2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена  

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном 

документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и 

оверен печатом од стране одговорног лица. 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и 

адресу понуђача, телефон и име особе за контакт. 

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: ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац, 

Цара Лазара 15, 12223 Голубац, са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова- 

Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  ЈН бр. 

9/2013 – НЕ ОТВАРАТИ"  

 Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у 

складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да 

попуни, и овери печатом и потписом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно 

је да попуни, и овери печатом и потписом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује 

да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку 

страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све 

елементе уговора. 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива  у следећим случајевима: 

- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не 

поднесе на оригиналним обрасцима 

- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 

- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име 

    контакт особе, 

- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као 

подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе 

понуђача). 
 

6.2.1.   Рок за достављање понуда 

 Понуда  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до: 

23.09. 2013. године, до 12.00 часова.  
 Наручилац ће,  по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

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

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

сматраће се неблаговременом. 
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6.2.2.   Отварање понуда 

 Јавно отварање понуда ће се обавити :  23. 09. 2013. године, са почетком  у 13,00 часова 

у просторијама ЈП Дирекција за озградњу општине Голубац, 12223 Голубац. улица Цара 

Лазара 15,  уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну 

набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 

понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

 

6.3.    Понуда са варијантама 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.4.   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: ЈП 

Дирекција за изградњу општине Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац, са назнаком:  

"Измена понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији 

клизишта у селу Миљевић, ЈН бр.9/2013 – НЕ ОТВАРАТИ" или: 

"Допуна понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова  на санацији 

клизишта у селу Миљевић, ЈН бр.9/2013 – НЕ ОТВАРАТИ" или: 

" Опозив понуде за јавну набавку радова - Извођење грађевинских радова на санацији 

клизишта у селу Миљевић, ЈН бр.9/2013 – НЕ ОТВАРАТИ"   или: 

" Измена и допуна понуде за јавну набавку радова -  Извођење грађевинских радова на 

санацији клизишта у селу Миљевић, ЈН бр.9/2013 – 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 заједнчкој понуди.  

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

понуду. 

6.5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду,  односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6.6. Понуда са подизвођачем  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 јавне 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 подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавета 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 испуњњености тражених услова. 
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6.7.    Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 

саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

− Члану групе   који ће бити носилац посла, односно који ће поднети                  

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

− Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 

− Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 

− Понуђачу који ће издати рачун 

− Рачуну на који ће бити извршено плаћање 

− Обавезама  сваког  од  понуђача  из  групе  понуђача  за  извршење 

 уговора 

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

поглављу 5.  конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

6.8.   Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих   

    зависи прихватљивост понуде 

  Аванс је допоштен, до највише 20%  од вредности понуде  а  плаћање  ће  се  

вршити  на  основу  испостављених  привремених  ситуација и окончане ситуације. 

  Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана        

испостављања ситуација. 

  Понуда са другачијим роком биће  одбијена као неприхватљива. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Гарантни рок за извршене радове на може бити краћи од две године од дана 

завршетка радова. 

 Рок за извођење радова не може бити дужи од 30  дана од дана закључења 

уговора.  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају нистека 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. 

 

6.9.   Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим што ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без  пореза на додатну вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 

92. Закона. 

 

6.10.     Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

 територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

 добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

 заштити при запошљавању, условима рада и сл.,  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и преивреде. 

Подаци о заштити животне стредине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
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запошљавања и социјалне политике. 

 

 6.11.    Подаци о врсти, садржина, начину подношења, висини и роковима    

        обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

6.11.1.    Понуђач је  уз  понуду обавезан  да достави једну сопствену 

бланко меницу   за озбиљност понуде у висини 5% од вредности понуде, печатирану 

и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и меничног овлашћења које садржи 

клаузуле   „безусловно",   „платива   на   први   позив"   „без   права   на   приговор", 

фотокопију   картона   депонованих   потписа   овлашћених   лица   за   располагање 

средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној 

регистрацији менице. У меничном овлашћењу треба да стоји    да ће се меница 

реализовати у следећим случајевима: 

 - Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, 

без сагласности Наручиоца, 

 - Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из 

понуде, 

 - Ако понуђач не обезбеди или одбије да достави једну сопствену бланко меницу 

за добро извршење посла приликом закључења уговора у висини 10% од вредности 

уговора. 

                  6.11.2.   Понуђач који у понуди захтева аванс дужан је да  приликом  подношења 

понуде ,  достави једну сопствену бланко меницу за повраћај аванса у висини траженог 

аванса ( аванс не може бити већи од 20 %  од вредности понуде),  печатирану и потписану 

од стране овлашћеног лица понуђача и меничног овлашћења које садржи клаузуле   

„безусловно",   „платива   на   први   позив"   „без   права   на  приговор", фотокопију   

картона   депонованих   потписа   овлашћених   лица   за   располагање средствима на 

рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној  регистрацији менице, са 

роком  важења ове менице најкраће до правдања аванса. 
 

6.11.3.    Приликом закључења уговора понуђач доставља једну сопствену 

бланко меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, печатирану 

и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и меничног овлашћења које садржи 

клаузуле   „безусловно",   „платива   на   први   позив"   „без   права   на   приговор", 

фотокопију   картона   депонованих   потписа   овлашћених   лица   за   располагање 

средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној 

регистрацији менице. 

 

6.12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на  

          располгање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

6.13.   Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Зантересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на е-маил :dirgolubac@gmail.com или факсом на број: 0123/638-513, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

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

информацијам или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 9/2013". 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
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за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

6.14.   Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код  

             понуђача односно његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручнеоцене понуда да у писаном облику 

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу(увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона). 

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

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

примерен рок да достави по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

6.15.   Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се   

           налази на списку негативних референци 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико  таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

6.16.  Врста  критеријум за доделу уговора, елементи критеријума на основу             

           којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки  

           елемент  критеријума 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда 

применом критеријума: економски најповољнија понуда, уколико су испуњени сви 

услови наведени у конкурсној документацији. 

Елементи критеријума за оцењивање најповољније понуде су следећи: 

 

• Понуђена цена     80 пондера   

• Рок за извршење радова                                                        20 пондера 

                              У к у п н о:                                                      100 пондера 

 

Методологија  за доделу пондера: 

Понуђена цена: Максимални број пондера  за овај елемент је 80 пондера. Цена је 

обавезно дата без ПДВ-а, број пондера за цену  Цп се израчунава на следећи начин: 

 

Цп = ( најнижа понуђена цена  : цена појединачне понуде ) x 80 

 

Рок  за извршење радова : Максимални број пондера за елемент рок за извршење  

радова  је 20 пондера. Рачуна се рок у календарским данима  и то по следећој формули: 
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Рк = ( најкраћи понуђени рок : рок појединачне понуде ) х 20 

 

Најповољнијом понудом биће квалификована понуда чији просечан број пондера 

буде највиши. 

 

6.17.   Елементи критеријума за доделу уговора у ситуацији када постоје                  

           две или више понуда са једнаким бројем пондера. 

 У случају постојања две или више понуда са једнаким бројем пондера предност 

ће имати  понуда са  најнижом понуђеном ценом. У случају постојања две или више 

понуда са једнаким бројем пондера и најнижом понуђеном ценом, предност ће имати 

понуда са најкраћим роком за извршење радова. У случају постојања две или више 

понуда са једнаким бројем пондера, најнижом понуђеном ценом и најкраћим роком за 

извршење радова, предност ће имати понуда  са најдужим роком плаћања. 

 

             6.18.    Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. ( Образац изјаве дат је на страни 

45. ). 

               6.19.    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. 

 

6.20.   Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-

mail: dirgolubac@gmail.com , факсом на број: 012/638-513 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана пријема одлуке. 

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

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

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

пре истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
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од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 75-040, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 

80.000.000,00 динара, односо такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1% процењене 

вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

 

6.21.   Рок у којем ће уговор бити закључен 

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

од  8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члан 149. 

Закона. 

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став2. тачка 5) Закона. 
 

 6.22.   Образац понуде 

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи: 

− Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као  

и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, 

адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за 

контакт и др). 

− Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не 

може бити краћи од 30 дана. 

− Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора. 

− Податке  о проценту  укупне  вредности   набавке   који   ће понуђач  поверити 

подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

 6.23.   Модел уговора 

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице 

понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице 

групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, 

док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају 

и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 
 

 6.24.   Образац предмер и предрачун радова са структуром цене 

 У обрасцу предмер и предрачун радова са структуром цене понуђач уписује 

основне елементе понуђене цене: 

− Јединична цена по свакој позицији из описа предмера и предрачуна радова и износ 

за ту позицију,  без  ПДВ-а, 

− Укупно за сваку врсту радова у предмеру, без ПДВ-а, 

− Рекапитулација збирно за сваку врсту радова, укупно без ПДВ-а, износ ПДВ-а  и 

укупно са ПДВ-ом. 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елемнти понуђене 

цене садржани у обрасцу понуде. 
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ОБРАЗАЦ  1. 
 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама и додатних услова 

(за понуђача) 
 

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Документ достављен 

(да/не) 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда (за 

правна лица и предузетнике) 

  

ПРИЛОГ БР.2 

Извод   из   казнене   евиденције,   односно 

уверење    надлежног    суда   и    надлежне 

полицијске         управе         Министарства 

унутрашњих послова 

  

ПРИЛОГ БР.З 

Потврда привредног и прекршајног суда за правна   

лица   и   предузетнике,   односно потврде   

прекршајног   суда   за   физичка лица, да му није 

изречена мера обављања делатности,    или   

потврда   Агенције   за привредне регистре  да 

код  овог органа није     регистровано,     да     му    

је     као привредном     друштву     изречена     мера 

забране обављања делатности 

  

ПРИЛОГ БР.4 
а) Уверење Пореске управе Министарства       

финансија и привреде 

  

 
 

б) Потврда јединице локалне самоуправе 
  

 
 

 в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази 

у поступку приватизације. 

  

ПРИЛОГ БР.5 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац 

БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре и 

потврда НБС о броју дана неликвидности или 

биланс стања и успеха са мишљењем ревизора ако   

је то законска обавеза 

  

ПРИЛОГ БР.6 

Фотокопија  пријаве на осигурање (образац М) , 

фотокопија радне  књижице  или фотокопија 

важећег уговора о радном ангажовању ,  

фотокопија  личне лиценце  410 или 412 или  413 

или 414  за  1 дипломираног грађевинског 

инжењера са потврдом  Инжењерске коморе 

Србије да је наведени носилац лиценце  

Инжињерске коморе Србије 

  

ПРИЛОГ БР.7 

Фотокопије књиговодствене картице основног 

средства и фотокопије   пописне листе састављене 

на дан 31.12.2013.године  или важеће оверене 

уговоре  о закупу-изнајмљиваљу, за тражену  

опрему и механизацију    
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ПРИЛОГ БР.8 
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - 

једна сопствена бланко меница са прилозима 

  

ПРИЛОГ БР.9 

Финансијско обезбеђење за повраћај аванса - једна 

сопствена бланко меница са прилозима , уколико 

понуђач тражи аванс 

  

ОБРАЗАЦ  1., 

1.а, и  1.б, 

Обрасци за оцену испуњености обавезних услова 

из члана 75. Закона, и доданих услова. 

  

ОБРАЗАЦ  2. Подаци о понуђачу 
  

ОБРАЗАЦ  3. 
Изјава понуђача да извршење набавке неће 

делимично поверити подизвођачу 

  

ОБРАЗАЦ  4. 
Изјава понуђача да ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу 

  

ОБРАЗАЦ  5. Подаци о подизвођачу  
 

ОБРАЗАЦ  6. Изјава о подношењу заједничке понуде  
 

ОБРАЗАЦ  7. Подаци о понуђачу из заједничке понуде  
 

ОБРАЗАЦ  8.  Изјава о независној понуди 
  

ОБРАЗАЦ   9.  Понуда 
  

ОБРАЗАЦ 10.  Предмер и предрачун радова са структуром цене 

  

ОБРАЗАЦ 11.  Модел уговора 
  

ОБРАЗАЦ 12.  Образац трошкова припреме понуде 

  

ОБРАЗАЦ 13. 
 Образац  изјаве  о поштовању обавеза из члана 75. 

 ст. 2. Закона 
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ОБРАЗАЦ  1.а 
 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама и додатних услова 

(за подизвођача) 
 

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ДОКУМЕНТА Документ достављен (да/не) 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда (за правна лица и 

предузетнике) 

  

ПРИЛОГ БР.2 

Извод   из   казнене   евиденције,   односно 

уверење    надлежног    суда   и    надлежне 

полицијске         управе         Министарства 

унутрашњих послова 

  

ПРИЛОГ БР.З 

Потврда привредног и прекршајног суда за 

правна   лица   и   предузетнике,   односно 

потврде   прекршајног   суда   за   физичка 

лица, да му није изречена мера обављања 

делатности,    или   потврда   Агенције   за 

провредне регистре  да код  овог  органа 

није     регистровано,     да     му    је     као 

привредном     друштву     изречена     мера 

забране обављања делатности 

  

ПРИЛОГ БР.4 
 а) Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде 

  

 
 

 б) Потврда јединице локалне самоуправе 
  

 
 

 в) Потврда надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 
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ОБРАЗАЦ 1.б 
 
 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама и додатних услова 

(за члана групе понуђача) 
 

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ДОКУМЕНТА Документ достављен (да/не) 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда (за правна лица и 

предузетнике) 

  

ПРИЛОГ БР.2 

Извод   из   казнене   евиденције,   односно 

уверење    надлежног    суда   и    надлежне 

полицијске         управе         Министарства 

унутрашњих послова 

  

ПРИЛОГ БР.З 

Потврда привредног и прекршајног суда за 

правна   лица   и   предузетнике,   односно 

потврде   прекршајног   суда   за   физичка 

лица, да му није изречена мера обављања 

делатности,    или   потврда   Агенције   за 

провредне регистре  да код  овог  органа 

није     регистровано,     да     му    је     као 

привредном     друштву     изречена     мера 

забране обављања делатности 

  

ПРИЛОГ БР.4 
 а) Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде 

  

 
 

 б) Потврда јединице локалне самоуправе 
  

 
 

 в) Потврда надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 
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ОБРАЗАЦ  2.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

Назив понуђача: 

____________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: 

___________________________________________________________________ 

Одговорно лице (потписник уговора): 

___________________________________________________________________ 

 

Матични број понуђача: ______________________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________ 

 
Име особе за контакт: ________________________________________________ 

 
Електронска адреса понуђача (е-mail): __________________________________ 

 
Телефон: _______________________________________________________ 

 
Телефакс: ______________________________________________________ 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

Место:                                                  М.П.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

____________________                                                ______________________ 

 

Датум: 
 
___________________
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ОБРАЗАЦ  3. 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ  НЕЋЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПОВЕРИТИ   ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

 У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку 

обајвљеном на Порталу јавних набавки, за набавку радова: Извођење 

грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  број: ЈН 

9/2013, изјављујемо да извршење набавке нећемо делимично поверити 

подизвођачу. 

 

 

 

 
 

Место:                                                        М.П. Потпис одговорног лица 

__________________                                                    _____________________ 

 

Датум: 

 

__________________ 
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ОБРАЗАЦ  4. 

 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПОВЕРИТИ  ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

 У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку 

објављеним на Порталу јавних набавки, за набавку радова - Извођење 

грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  број ЈН 9/2013, 

изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у 

наставку наводимо њихово учешће по вредности: 
 

• у понуди подизвођач _________________________________  у укупној 

вредности  понуде  учествује  у  делу_______________________________   у 

износу од _______________________ динара што износи _____ % вредности 

понуде, 

• у понуди подизвођач _________________________________  у укупној 

вредности  понуде  учествује  у  делу_______________________________   у 

износу од _______________________ динара што износи _____ % вредности 

понуде, 

• у понуди подизвођач _________________________________  у укупној 

вредности  понуде  учествује  у  делу_______________________________   у 

износу  понуде. 

 

 
 

Место:          М.П.          Потпис одговорног лица 

 

__________________                                                    ______________________ 
 

Датум: 
 

______________________ 
 

износу од __________________ динара што износи _____ % вредности 
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ОБРАЗАЦ  5. 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Назив подизвођача: 

______________________________________________________________________________ 
 

Адреса подизвођача: 

______________________________________________________________________________ 
 

Матични број подизвођача:_______________________________________________________ 
 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _________________________________ 

 

Име особе за контакт: 

____________________________________________________________ 
 

Електронска адреса подизвођача (е-mail): 

___________________________________________________________ 
 

Телефон: ________________________________________________________________________ 
 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

 

 
 

Место:                                                      М.П. Потпис одговорног лица 

 

__________________                                                    ______________________ 
 

Датум: 

__________________              

 

 

 

 

Напомена: Oбразац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ  6. 

 

 

 

___________________         _____________________        ____________________ 

    (Назив понуђача) (Назив понуђача) (Назив понуђача) 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
 

  У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку 

објављеним на Порталу јавних набавки, за набавку радова - Извођење 

грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  број: ЈН 

9/2013,  изјављујемо да заједно подносимо понуду. 

  

 
 

Место: М.П. Одговорно лице понуђача 

_________________                                            ______________________ 

 

Датум:  
 

________________________ 

 М.П. Одговорно лице понуђача 

                                                                             ______________________ 

 

 

 

                                        М.П.                Одговорно лице понуђача                                          

                                            ______________________ 
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ОБРАЗАЦ  7. 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив понуђача: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Адреса понуђача: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Одговорно лице (потписник уговора): 

______________________________________________________________________________ 
 

Матични број понуђача: _________________________________________________________ 

 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):____________________________________ 
 

Име особе за контакт: ___________________________________________________________ 
 

Електронска адреса понуђача (е-mail): ____________________________________________ 
 

Телефон: _______________________________________________________________________ 
 

Телефакс: ______________________________________________________________________ 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Место:              М.П.         Потпис одговорног лица 

__________________                                                     _____________________ 
 

Датум:  

___________________ 
 

 

 

 

 

Напомена: Oбразац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 

 
 

 

И З Ј А В А 

О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 
 

 У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС", број 124/2012), изјављујемо: 

  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 

сам понуду у поступку за јавну набавку радова - Извођење грађевинских 

радова на санацији клизишта у селу Миљевић, број: ЈН 9/2013, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
 
 
 
 

Место:                                                         М.П.  Потпис одговорног лица 

 

___________________                                                    _____________________ 
 

 

Датум: 
 

________________________
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ОБРАЗАЦ  9. 

 

П О Н У Д А  

 
 

1)   Понуда бр._____________ од ______________године,  за јавну набавку 

радова: - Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу 

Миљевић,  број:  ЈН 9/2013. 
 

Општи подаци о понуђачу: 
 

Назив понуђача: _________________________________________________________________ 

Адреса понуђача:________________________________________________________________ 

Одговорно лице (потписник уговора): ______________________________________________ 

Матични број понуђача: _________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 

Име особе за контакт: ___________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (е-ail):______________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке:_______________________________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________________________________ 

 
 

2)  Понуду дајем: 

(заокружити и податке уписати за а), б) или в)) 

 

а) самостално 

 
б) са подизвођачем: 

 1. ___________________________________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________________________ 

                                    (навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

в) као заједничку понуду: 

1. ____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

                          ( навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди )  
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 3)   Цена: 
 

БРОЈ КРАТАК ОПИС Износ (без ПДВ-а) Износ (са ПДВ-ом) 

1. 
Извођење грађевинских радова на 

санацији клизишта у селу Миљевић 

  

 
 

 

4)   Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи         

 _______% 

а односи се на део предмета набавке: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5)    Начин плаћања: 

       ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 
 

6)   Рок за извршење радова: 

            Обавезујемо се да ћемо радове из ове понуде извршити                                                   

 у року од  ____________________________ календарских дана од дана               

 потписивања уговора и увођења у посао. 

7)    Рок важења понуде износи: __________дана од дана отварања понуда

                                        ( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ). 

 

 

 

 
 
 

Место:                                                     М.П.           Потпис одговорног лица 

 

________________                                                        ____________________ 

 
 

Датум:  
 

____________________
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ОБРАЗАЦ 10. 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

 

Број 
позиц
ије 

Опис рада - назив позиције 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена 

Износ (дин) 

            

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ         

1 Обележавање трасе ровова и положаја 
шахтова м1 275,00     

  УКУПНО предходни радови: м1 275,00   

            

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

1 
Ископ хумусног слоја дубине до 70 цм са 
гурањем и фигурисањем поред трасе рова  

м3 350,62     

  УКУПНО м3
 350,62   

2 

Ископ тла III и IV категорије за  
потребе израде дренажних  ровова, 
дубине од 2  до 5 м'.   Ископ обавити 80%  

машински и 20%  ручно, са утоваром и 
транспортом на удаљеност до 1 км. 
Позиција предвиђа рад у влажном и 
мокром тлу са црпљењем воде.   
Ископ ровова извршити према плановима 
у пројекту.          

   Ров О-Н-М-К-Т         

  машински ископ м3 487,96     

  ручни ископ м3 121,99     

    Ров П-М         

  машински ископ м3 144,34     

  ручни ископ м3 36,09     

    Ров С-Н         

  машински ископ м3 225,23     

  ручни ископ м3 56,31     

  УКУПНО - МАШИНСКИ ИСКОП м3
 857,53   

  УКУПНО - РУЧНИ ИСКОП м3
 214,39   

3 

Ископ тла III и IV категорије - проширења 
рова за потребе израде шахтова 
:/0.4м*2*2м*34м/.  Ископ обавити 80%, 
машински и 20% ручно, са утоваром и 
транспортом на удаљеност до 1км.  
Позиција предвиђа рад у влажном и 
мокром тлу са црпљењем воде.  Ископ 
ровова извршити према плановима у 
пројекту.          

  машински ископ м3 14,50     

  ручни ископ м3 3,60     

  УКУПНО - МАШИНСКИ ИСКОП м3
 14,50   

  УКУПНО - РУЧНИ ИСКОП м3
 3,60   
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4 

Набавка и постављање филтерско-
сепарационог слоја од нетканог 
полипропиленског  /ПП/  слоја  геотекстила, 
типа 300 гр/м2         

   Ров О-Н-М-К-Т м2 1.019,38     

    Ров П-М м2 303,52     

    Ров С-Н м2 472,04     

  УКУПНО м2
 1.794,94   

5 
Набавка и уградња испуне ровова од 
ломљеног камена величине зрна 7-20 цм 
/или иберфауф/ отпорног на дејство воде.  

        

   Ров О-Н-М-К-Т м3 609,95     

    Ров П-М м3 180,43     

    Ров С-Н м3 281,54     

  УКУПНО м3
 1.071,92   

6 

Израда хумусног слоја на површини 
дренажних ровова у слоју дебљине 70цм. 
Хумус радити од земљаног материјала - из 
ископа хумусног слоја.         

   Ров О-Н-М-К-Т м3 207,58     

    Ров П-М м3 53,68     

    Ров С-Н м3 89,36     

  УКУПНО  м3
 350,62   

            

III БЕТОНСКИ РАДОВИ         

1 
Бетонирање армирано-бетонских шахтова, 
марке бетона МБ 30; М-100, са потребном 
оплатом          

  Ревизионо окно "К" м3 5,31     

  Ревизионо окно "М" м3 8,20     

  Ревизионо окно "Н" м3 9,85     

  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ м3
 23,36   

2 
Набавка, сечење и постављање глатке 
арматуре РА 240/360, за ревизиона окна          

  арматура пречника ø 8 кг 505,00   

  арматура пречника ø 12 кг 1.134,00   

  арматура пречника ø 25 кг 108,00   

  мрежа МАГ 500/560 кг 175,00   

  УКУПНО         
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  предмера и предрачуна радова са  
стрултуром цене 

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

III БЕТОНСКИ РАДОВИ  

IV РАЗНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ ( I+II+III )x0.05  

УКУПНО без ПДВ-а: 
 

ИЗНОС ПДВ-а:  

УКУПНО са ПДВ-ом: 
 

 

 

 

 

 

Место:                                                                  М.П.            Потпис одговорног лица 

_________________                                                                ______________________ 

  

Датум: 

  ________________                            
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ОБРАЗАЦ  11. 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

У Г О В О Р  ЗА 

Извођење грађевинских радова на санацији клизишта  

у селу Миљевић 

 

 

Уговорне стране: 

 

1. ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац, Цара Лазара 15, Голубац, матични 

број: 17209477, ПИБ 101483438, коју заступа директор Марјан Ђокић, (у даљем текту: 

Наручилац), 

 и  

2.  ___________________________________________________________, са седиштем у  

______________________________,   ул. бр. _______________________________________, 

матични број______________________,  ПИБ  ____________________________,     рачун  

бр. _____________________________________  код пословне 

банке_______________________________________, кога  заступа директор 

_______________________________________, (у даљем тексту Извођач) 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 - Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 124/2012), спровео отворени поступак јавне набавке за радове:  Извођење 

грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,  број ЈН 9/2013 од  19.08.2013. 

године   и   извршио   прикупљање   понуда  за  јавну  набавку радова: 

Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,   

 - Да је Извођач у својству Понуђача доставио Понуду број _________________од 

__________2013.  године,  која је заведена  код  Наручиоца  под бројем ____________________  

(попуњава Наручилац) од __________2013. године (попуњава Наручилац), а која чини 

саставни део овог уговора; 

- Да   је   Наручилац,   Одлуком   о   додели   уговора   број   ______________________  

(попуњава Наручилац) од _________________ 2013. године (попуњава Наручилац), 

изабрао понуду Извођача као најповољнију и да је истекао рок за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

Предмет Уговора  

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача 

за Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,   по спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 9/2013. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је: Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић, 

и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број _____________  од _____________ 

2013. године, која је дата у прилогу и чини саставни  део Уговора. 
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Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 

снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, радне машине, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Вредност радова - цена  

Члан 3. 

Уговорне    стране    утврђују    да    вредност   свих    радова    који    су    предмет    овог 

Уговора    износи: ____________________________ динара без ПДВ-а , односно  

_______________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 

предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача број ___________________од 

_________________ 2013. године. 

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу 

радова средства у укупном износу од ________________________  динара са ПДВ-ом,     

која су обезбеђена  Финансијским планом наручиоца за 2013. годину. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 

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

 

 

Услови и начин плаћања 

 Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору вршити на следећи начин: 

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из предмера и 

предрачуна радова и усвојене понуде бр.____________ од _________________2013. године,  

потписаним од стране стручног надзора, у року од_____________ дана од дана пријема 

оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум  10% од 

уговорене вредности.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач 

доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без 

права приговора. 

 

Рок за завршетак радова  

 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______________________   

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  а према приложеном 

динамичком плану, који је саставни део Уговора. 

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

увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију;  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

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

    

Члан 6. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом 

да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 

превазилази обим уговорених радова. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року 

од два дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

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

рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,5 %о (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно 

уговорних радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, 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 претпљене штете. Постојање и износ 

штете Наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе Извођача  

Члан 8. 
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, 

документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да: 

−  да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 

извођача радова; 

− да се строго придржава мера заштите на раду; 

− да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају;  

− 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 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 Наручиоцу; 
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− да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије;  

− да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

− 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 уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику;  

− да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци;  

− да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана. 

 

Обавезе Наручиоца 

 Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му техничку документацију 

као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун 

изведених радова са стручним надзором и Извођачем. 

 

Осигурање и финансијско обезбеђење  

 

Члан 10. 
Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу једну сопствену 

бланко меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, печатирану 

и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи 

клаузуле «безусловно», «платива на први позив», «без права на приговор», 

фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима 

на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени 

износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника 

о примопредаји 

Гарантни рок  

 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове је ___________ (____________) године     и рачуна 

се  од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је 

у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова. 

 

 

Извођење уговорених радова  

Члан 12. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се 

захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
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пројектном документациј ом. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и 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. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи 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. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању 

и изградњи. 

 

Члан 13. 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача : 

__________________________________________,   са седиштем у ____________________,       

ПИБ _____________________, матични број ___________________,   односно у групи 

понуђача коју чине Привредно друштво  ______________________________________  са   

седиштем у ______________________________,   ПИБ _______________________, матични 

број :_____________________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са 

осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 14. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 

надзор и Наручиоца. 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. 

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 

____________ од ______________________за које се утврди постојање вишка радова 

остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати 

на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 15. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде 

пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 

овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела 

цене за до тада извршене радове. 
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Члан 16. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, 

те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 

неважећи. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

 Члан 17. 
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

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

радова. 

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 

представник Извођача уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са 

приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац 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 3 дана и ако их не отклони у 

споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 

Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење 

изведене радове. 

 

Коначни обрачун 

 Члан 18. 
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни 

обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

 

Раскид Уговора 

 Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови 

не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског 

дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као 

и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 
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Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

 

Остале одредбе  

 

Члан 20. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи и Закона о облигационим односима. 

 

Члан 21. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- техничка документација 

- понуда Извођача бр. ___________________ од _____________ 2013. године  

-   предмер и предрачун радова 

- динамички план. 

 

Члан 22. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 

не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

  

Члан 23. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 24. 
Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

 

     НАРУЧИЛАЦ:            М.П.                                    М.П.              ИЗВОЂАЧ: 

 

__________________                                                                         _____________________ 
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ОБРАЗАЦ  12. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У складу са чланом 88. став1. Закона, понуђач _____________________________________, 

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

 

Р. бр. 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРЕИПРЕМАЊА 

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 спесификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
 
 

Место:                                                                  М.П.            Потпис одговорног лица 

_________________                                                                ______________________ 
  

Датум: 

         ________________                            
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ОБРАЗАЦ  13. 
 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

 СТ. 2. ЗАКОНА 

 

У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

Понуђач  

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

у поступку јавне набавке: Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић,    

број:  ЈН 9/2013, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

  Датум:                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђча 

_______________                                       М.П.               ________________________________

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


