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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА 
 
1. Подаци о наручиоцу 
    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 
    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  
    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs  
2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења oквирног споразума на период                
10 месеци ( са  једним извођачем радова). 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1/2018 су – Текуће поправке и одржавање путева   
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења oквирног споразума на период од 10 
месеци ( са  једним извођачем радова). 
5. Врста поступка: отворени поступак 

6. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Марина Бачкић,  
 Е - маил адреса: marina@petrovacnamlavi.rs. 
 
На ову набавку ће се примењивати:  
 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, БР.14/15 и БР.68/15);  
 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 
ОД 7. МАЈА 2010);  
 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);  
 ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНО ЗА РАДОВЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛA УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови - Текуће поправке и одржавање путева. 

1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ  
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из 
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове 
конкурсне документације.  
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 
1.5 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења oквирног споразума на период од 10 
месеци (са  једним извођачем радова). 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 
НАБАВКЕ : 
Природа радова: Јавна набавка радова - Текуће поправке и одржавање  путева 
Основна обележја радова: асфалтерски радови 
Ознака из општег речника набавке:  
45233141 –  Радови на одржавању путева 
45233142  – Радови на поправљању путева 
 

2.2.  ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликована по партијама. 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ 
СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Врста, техничке спецификације, опис и количина радова дати су у структури цене  која је 
саставни део конкурсне документације. 
Контрола квалитета  извршења ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца .  
Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом. 
Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе за ову врсту послова. 
Радови се врше сукцесивно на основу услова одређених појединачним уговором и према 
налогу  
 

  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Структура цене којом су обухваћени и технички подаци су саставни део Конкурсне 
документације .  
- 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се 
достављањем следећих доказа (прилози): 
 

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.  
Закона о јавним набавкама 

Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН 
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда.  

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C45200000-9%5C45230000-8%5C45233000-9%5C45233223-8')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C45200000-9%5C45230000-8%5C45233000-9%5C45233251-3')
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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 и давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

ДОКАЗ: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе, Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (доказ не сме бити старији од два месеца 
пре датума 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. 2. 
тач.3) Закона); 

ДОКАЗ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда да се понуђач 
налази у потупку приватизације (доказ не сме бити старији од два месеца пре 
датума отварања понуда).  
 
4. Услов из члана 75. ст. 2. Да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: потписан и оверен образац изјаве Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оврена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
 

Додатни  услови  

Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група 
понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или 
члана групе. 

1. Да има радно ангажована следећа стручна лица: 
- дипломирани инжењер грађевине који поседује једну од следећих  лиценци 412 или 415  
– један  извршилац који ће бити именован за одговорног извођача радова  
ДОКАЗ:  

- Копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени 
носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 
издата лиценца није одузета 

- доказ о радном статусу ако је лице ангажовано код понуђача (фотокопија 
уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или  уговора о 
допунском раду) и фотокопија М обрасца  

 
2. Да располаже следећом техничком опремом и то најмање: 
-  камион кипер за превоз асфалтне масе и камена , комада 7. 
- ваљак, тежине минимум 2,5t, комада 2. 
- глодалица за скидање слоја старог асфалта, комада 1 
− компресор са пикамером, комада 1 
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− грејдер,комада 1 
− улт,комада 2 
- машина за заливање пукотине,комада 1 
- асфалтна база,комада 1 

- ДОКАЗ : пописна листа са стањем на дан 31.12.2017.г., саобраћајне дозволе , 
аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и отпремница(уколико 
су средства набављена у текућој години). Потребно је обележити маркером опрему 
тражену конкурсном документацијом. Техничка опремљеност понуђача може се доказати 
и уговором о закупу или лизингу у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије 
уговора о закупу или лизингу, достави и  фотокопију траженог доказа субјекта у чијем 
власништу се наведена опрема налази. -  

 

3. Да  има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван 
радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду минимум 10 
(десет)   лица које ради на пословима који су у непосредној вези са предметом 
јавне набавке. 

ДОКАЗ:  
ППП-ПД образац за месец децембар 2017. Године. 
Копије М образаца  или одговарајући Уговор о ангажовању раднику(за раднике који 
нису стално запослени код Извођача. 

 

4. Да је у последње 3 године (2015,2016,2017) извршио радове  на изградњи, 
реконструкцији, санацији, одржавању путева или улица у укупном износу од 
најмање 30.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

ДОКАЗ:  
Потврда о референтним набавкама (образац бр.7) са окончаним ситуацијама 

5. Да није био у блокади  у последње три године од дана објављивања позива. 
ДОКАЗ: Потврда Народне банке Србије. 

 

6. За камени материјал понуђач је дужан да достави атестну документацију ни то за 
фракције 0,31,5мм и о-63мм. 

ДОКАЗ: Атести – извештаји од акредитоване лабораторије. 

7. Да поседује сертификате о имплементираном систему управљања по захтевима 
стандарда система квалитета ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

ДОКАЗ: фотокопија сертификата: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава обавезне услове .  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, а понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни или уколико Наручилац приликом провере 
утврди да је понуђач регистрован у регистру који води Агенција 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 одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та 
лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним 
набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли 
су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају, 
сматраће се да су испуњени обавезни услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача 
пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је 
наручилац, такође, дужан да провери. 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:.  

Општина Петровац на Млави 
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ул. Српских владара бр. 165 
12 300 Петровац на Млави 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Јавна набавка радова  tекуће поправке и одржавање  
путева,  број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 14.02.2018. године до 10,00 часова. Отварање понуда 
спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 10:30 
часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 
документације.            
      Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се 
могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
      Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да 
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање Изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача 
који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе 
Уговора. Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе 
понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о 
заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све елементе Уговора.  
 
 
6.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА 
Набавка није обликована по партијама. 
 
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

6.5.РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА  
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 
6.6. 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 Петровац на Млави, 
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ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  
„Измена понуде за јавну набавку – Јавна набавка радова Текуће поправке и - одржавање  
путева  
 , број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Јавна набавка радова - Текуће поправке и одржавање  
путева   
, број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку – Јавна набавка радова  - Текуће поправке и одржавање  
путева  
, 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Јавна набавка радова - Текуће поправке и 
одржавање путева  
, број 1/2018 - 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. 
 
6.7. 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. 

6.8. 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 набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
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 
конкурсној документацији. 
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. 
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, 
за део набавке која се извршава преко тог подизвођача уз претходну писмену сагласност 
извођача. 
 
6.9.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
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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. 
 
6.10. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Начин плаћања, услови плаћања су предвиђени обрасцем понуде и моделом уговора. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА 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. Закона. 

6.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарство пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
6.13.. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је у обавези да уз понуду обавезно достави и следећа средства финансијског 
обезбеђења:  
6.13.1 Меница за oзбиљност понуде  

Понуђач је дужан  да уз понуду достави као средство обезбеђења за озбиљност понуде: 
 
Бланко сопствену меницу ,оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије односно уз меницу доставити: 

 ●потврду о регистрацији менице 
●попуњено и оверено овлашћење за попуну менице насловљено на Општину Петровац, 

у висини од 10% од   процењене вредности понуде без ПДВ-а . 
 ●копију картона депонованих потписа,којим се доказује да је меницу потписало лице 

које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном 
овлашћењу 

Рок важења менице је најмање 60 (шездесет)дана од дана отварања понуда односно 
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до истека рока важности понуде који понуђач наводи у понуди. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач : 
●након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;  
● не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му 
је достављен уговор на потписивањe 

 
 
6.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

6.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана од истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
6.16. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА: 
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у 
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је 
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, 
достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива. 
Уколико наручилац оцени да 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. 
 
6.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
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позива за подношење понуда. 
 
6.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

6.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће изaбрaти понуду 
понуђача који први поднео понуду.  
 
6.20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да 
је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатнсоти која је на снази у 
време подношења понуда, а што гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној 
документацији. 
 
6.21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
6.22. 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 непосредно, 
електронском поштом на контакт маил или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се 
у току радног времена наручиоца. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 
22-26, 11000 Београд. 
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. 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина захтева чланом 
151. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник’’ бр.124/12, бр.14/2015 и бр.68/2015) 
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 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 
подносилац захтева за заштиту права у складу са члном 63. ставом 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  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 (десет) дана од дана објаве 
на Порталу јавних набавки.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
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 (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је 
уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована, као и датум извршења налога); 
    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
    (4)  број рачуна буџета: 840-90640-02; 
    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 

    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца;  број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев 
за заштиту права; 
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    (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; 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, 
који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 
који се води у Управи за трезор; 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за 
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:  
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.“ 
6.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од дана када се стекну законски услови за 
закључење уговора.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Бр.________________ од ________________ године   
 

 

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 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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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 (описно и 
процентуално) 

 

 
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. 
 
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:  
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 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 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Текуће поправке и одржавање путева, ЈН бр.1/2018 
 
 

Ре
д.
бр
. 

  I Ручно крпљење ударних рупа са АБ8 и АБ11 
 

  

Опис позиције Је
д. 
ме
ре 

 Количина  Јединична  
 цена  
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

 
1. 

Крпљење ударних рупа : машинско 
опсецање сечицом за асфалт или 
компресором,наношење 
емулзије,уградња АБ 8-11 и 
ваљање 

 
t 

 
 

1,00 

  

 
2. 
 

Крпљење ударних рупа на 
локалним путевима са  
асфалтним коловозима: без 
опсецања,наношење  
емулзије,уградња АБ 8-11 и 
ваљање 

t  
1,00 

  

  
Ре
д.
бр
.  

 II Санација,рехабилитација и изградња мањих 
деоница локалних  путева и улица финишером и 

ручно БНС 16-22 и АБ 11-16 

  

 Опис позиције Јед. 
мер

е 

 Количина  Јединична  
 цена  
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

 
3. 
 

Припрема коловоза за 
асфалтирање,позиција обухвата: 
чишћење блата и другог наноса са 
коловоза,издувавање компресором 
и прскање емулзијом 

 
m² 

 
1,00 
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4. 
 

 Израда слоја изравнања од БНС 22 
са додатком 30%  
дробљеног агрегата 

 
t 

 
1,00 

  

5.  Израда битоносећег слоја БНС 16-
22 финишером  
 

 
 

   

дебљине д=6 цм m² 1   
дебљине д=7 цм m² 1   

6. 
 

Израда хабајућег слоја од асфалт 
бетона АБ 11  
финишером, дебљине д=6 цм 
 

 
m² 

 
1,00 

  

 
7. 

Израда хабајућег слоја од асфалт 
бетона АБ 8 
финишером,  

    

дебљине д=5 цм m² 1   
дебљине д=6 цм m² 1   

8. 
 

Ручно уграђивање хабајућег слоја 
од асфалт бетона  
АБ 8-11 

 
t 

 
1,00 

  

 9 Заливање напрслина битуменском 
емулзијом  

м2  
1,00 

  

10. 
 

Ископ материјала III i IV категорије 
са утоваром у возила и одвозом на 
депонију до 3 км 

 
m³ 

 
1,00 

  

11. 
 

Планирање и ваљање постељице у 
материјалу III i IV  
категорије 

 
m² 

 
1,00 

  

12. Набавка и израда тампона од 
камене дробине-тампон камена 

m³  
1,00 

  

13. Набавка и израда тампона од 
каменог агрегата 0-31,5  и 0-63 мм 

m³  
1,00 

  

14. 
 

Израда банкина од каменог 
агрегата дуж асфалтног  
коловоза на локалним путевима 

 
m³ 

 
1,00 

  

15.  Ископ одводних јаркова у 
материјалу III i IV категорије, 
дуж  путева и улица са 
одбацивањем земље у страну 

 
m³ 

 
1,00 

  

16. 
 

Ископ одводних јаркова у 
материјалу III i IV категорије са  
утоваром у возила и одвозом на 
депонију до 3 км  

 
m³ 

 
1,00 

  

17. Машинско скидање асфалта 
глодалицом 

m²  
1,00 

  

18. 
 

Подизање и спуштање шахти и 
сливника на коту 
нивелете пута 
 

 
kom 

 
 

1,00 
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Ре
д.
бр
. 

III Поправка постојећих тротоара   

 Опис позиције Јед. 
мер

е 

 Количина  Јединична  
 цена  
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

 
19. 

Рехабилитација постојећих 
тротоара,пресвлачење са  
АБ 8-11, д=4цм 

 
m² 

 
1,00 

  

20. 
 

 Поправка ивичњака без уградње 
нових (вађење 
постојећих и уградња истих на 
задату нивелету) 

m' 
 

1,00 
  

21. 
 

Набавка,транспорт и уградња нових 
ивичњака на задату 
 нивелету 12/18 

m' 
 

1,00 
  

22 Набавка,транспорт и уградња нових 
ивичњака на задату  
нивелету 18/24 

m' 
 

1,00 
  

23. Набавка,транспорт и уградња нових 
бетонских ригола на задату 
нивелету  

m' 
 

1,00 
  

24 Замена оштећених плоча на 
тротоарима m² 

 
1,00 

  

25 Бетонирање армираним бетоном 
МБ 20 и МБ 25 у оплати(цена 
обухвата набавку,транспорт и 
уградњу) 

м3 
 

1,00 
  

26 Бетонирање бетоном МБ 20 и МБ 
25(цена обухвата 
набавку,транспорт и уградњу) 

м3 
 

1,00 
  

27 Набавка и уградња ПВЦ цеви  
                                                                        
Ф100 
                                                                         
                                                                        
Ф150 
 
                                                                        
Ф200 

 

m'  

m'  

m'  

 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 

  

28 Набавка и уградња сливника за 
саобраћај средњег оптерећења  Ком  

 
1,00 

  

29 Набавка,транспорт и уградња 
ивичних трака  m' 

 
1,00 

  

30 Геодетско снимање терена са 
израдом идејних и главних 
пројеката за изградњу 
саобраћајница  

м2 
 

1,00 
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31 Израда геодетског елабората 
снимања и праћења изведених 
радова  

м2 
 

1,00 
  

32 Геодетско враћање пројеката на 
терен  м2 

 
1,00 

  

33. Рад грејдера  h 1   
34. Рад утоваривача (нивоа УЛТ-160) h 1   
35. Рад ровокопача(комбинирка) h 1   
36. Рад  ваљка h 1   
37. Рад  багера (нивоа БГХ 1000) h 1   
38. Рад компресора  h 1   
39. 

 
 

Превоз камених материјала од 
места утовара до места уградње са 
машинским разастирањем на 
удаљености : 
 од 5-10 км 

m³ 
 

1,00 
  

40. 
 

Превоз камених материјала од 
места утовара до места уградње са 
машинским разастирањем на 
удаљености од 10-20 км 

m³  
1,00 

  

 
41. 

Превоз камених материјала од 
места утовара до места уградње са 
машинским разастирањем на 
удаљености од 20-30 км 

m³ 
 

1,00 
  

42. 
 

Превоз камених материјала од 
места утовара до места уградње са 
машинским разастирањем на 
удаљености од 30-40 км 

m³  
1,00 

  

43. 
 

Превоз камених материјала од 
места утовара до места уградње са 
машинским разастирањем на 
удаљености од 40-50 км 

m³ 
 

1,00 
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44 Набавка и уградња бетонских цеви 
за израду пропуста и шахти 
                                                                   
                                                                        
Ф300 
                                                                    
--------------------------------------------------
---                                                                        
Ф400 
 
--------------------------------------------------
--- 
 
Ф500 
--------------------------------------------------
--- 
Ф600 
--------------------------------------------------
--- 
Ф800 
--------------------------------------------------
--- 
Ф1000                                                                         

  

ком 

  

ком  

 

ком  

ком  

ком  

ком  

 
 
 

1,00 
 
 
 

1,00 
 
 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 

  

 
 
Ред
бр. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  Јед 
мере 

Количина  Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
 (без ПДВ-а) 

 
46. 

 
Камени агрегат  31,5 
мм 
 

 
 
тона 

 
 

1,00 

  

 
47. 

 
Туцаник 0-60мм 

 
 
тона 

 
 

1,00 

  

 
48. 

 
Ломљени камен 

 
тона 
 

 
1,00 

  

 
49. 

 
Агрегат 4-8 мм 

 
тона 

 
1,00 

  

 
50. 

 
Машински 
тампон2.класе (70% 
камен,30% јаловина) 

 
 
тона 
 

 
 

1,00 

  

51. Ибер лауф тона  
1,00 

  

 52. Сепарисани песак  тона  
1,00 
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Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
Начин плаћања: 
 

рок и начин плаћања :Рок плаћања је 
најкасније 45 дана  од дана испостављања 
привремених и  окончане ситуације  од 
стране Извођача,на текући рачун 
Извођача 

Рок важења понуде  _____________________ ( не може бити краћи 
од 60 дана )од дана  
отварања понуда 

 
 
          Датум                                          М. П.                     Понуђач     
______________________                ___________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно 
 

 
                                                                                   Овлашћено лице понуђача  
Датум:_________________                                           
                                                                                  _______________________ 

М.П. 
 
 

ОБРАЗАЦ  2. 
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У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________ даје: 
                                                         (назив понуђача)  

 
 

VII ИЗЈАВА 
О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да 
наступамо независно у поступку јавне набавке радова - Текуће поправке и одржавање 
путева, број ЈН 1/2018, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
 

 
 
 
     Датум: _______________                                                           Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                       ___________________________ 

М.П. 
 
 
 
Напомена: услучају 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 даје понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ  3. 
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

 
 
 
Назив понуђача : 

  

Адреса :   
 
 
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 
при састављању понуде у поступку јавне набавке радова - Текуће поправке и 
одржавање путева, ЈН 1/2018, поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине,  гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. и да немам меру 
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
Датум:                                                                                Потпис овлашћеног лица  
_______________                                                _________________________________  
                                                            М.П. 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача  из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текуће поправке и одржавање  путева, ЈН 1/2018  
 
                                                     

  
 

25 

ОБРАЗАЦ  4. 
 

IX МОДЕЛ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА,    ЈН 1/2018 

Споразум закључен између: 
 
1.  Општинске управе Општие Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165,  матични број 07198264 

шифра делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа  Начелник Општинске управе Горан 
Стефановић ( у даљем тексту Наручилац), и 

 2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица 
__________________________________________, ПИБ _______________________, матични број 
__________________________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке 
____________________________, које заступа  ________________________________, у даљем тексту 
Извођач,  
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”  број  1/2018;  у  
даљем  тексту:  Закон)  спровео  отворени  поступак  јавне набавке радова Текуће поправке и - одржавање  
путева, ЈН бр.1/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 10 
месеци; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у 
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и  Извођач радоваа; 
- да је Извођач радова доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 
оквирног споразума, 
-  да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 
јавној набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци  на основу овог оквирног 
споразума. 
 
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 
 

Члан 1. 
 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној 
набавци радова - Текуће поправке и одржавање  путева  ЈН бр.1/2018, између Наручиоца и Извођач радова, 
у складу са условима из конкурсне документације, Понудом Извођача радова,одредбама овог оквирног 
споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 
ПОДИЗВОЂАЧ 
/алтернативно/ 
 

Извођач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 
Члан 2. 

 
Овај оквирни споразум се закључује на период од 10 месеци, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  
Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више 

појединачних уговора, у зависности од потреба Наручиоца. 
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Члан 3.  
 

Укупна вредност овог споразума износи _______________ динара без ПДВ-а, односно 
_______________ динара са ПДВ-ом (понуђач не попуњава овај износ у моделу оквирног 
споразума – износ ће бити саопштен понуђачима у поступку отварања понуда и 
евидентиран у Записнику о отварању понуда и уписан при закључењу оквирног споразума.)  

 Уговорне стране утврђују да су јединичне цена за извођење радова из овог споразума ближе 
одређене усвојеном понудом Извођача број __________ од _________. 2018. године, која је саставни 
део овог споразума . 

Уговорене јединичне цена су фиксне по јединици мере и не могу се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих су одређене.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.  

 
Члан 4.  

 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за конкретним радовима, 

Наручилац ће упутити Извођачу радова са којим је потписао оквирни споразум позив за достављање 
понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци са техничком документацијом и 
предмером радова и материјала. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног споразума. 
Рок за достављање понуде из става 1.овог члана, одредиће се адекватно комплексности предмета 

уговора. 
Понуда из става 1.овог члана,  нарочито садржи цену,  рокове и начин  извођења радова, услове и 

рокове плаћања у складу са роковима плаћања наведеним у оквирном споразуму  и гарантне рокове. 
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем на адресу Извођача радова са 

којим је наручилац потписао оквирни споразум. 
Извођач радова је дужан да у року из става 3. овог члана, доставе своје понуде на адресу наручиоца 

препорученом поштом или лично, на писрницу наручиоца. 
Понуда из става 1.овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Извођача радова 

достављене за закључивање оквирног споразума. 
Наручилац ће појединачне набавке радова реализовати закључивањем појединачног уговора у 

складу са роковима прописаним Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 5. 
 

Појединачни  уговор о  јавној набавци закључује се под  условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног 
рока. 

Укупна вредност свих закључених уговора не може бити већа од вредности оквирног 
споразума.  

Извођење радова се уговара појединачним уговорима по јединици мере предрачуна 
појединачне понуде, а коначна вредност радова се утврђује по завршетку радова, путем 
коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране 
надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део 
појединачног уговора. 

Наручилац  није у обавези да на наручи извођење радова до уговорене вредности радова, већ ће 
то зависити од потреба наричиоца за извођењем радова који су предмет овог споразума. 

 
Члан 6. 

 
Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

основне и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог спроразума, за време док важи споразум.  
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Члан 7.  
 

Споразумне стране су сагласне да се плаћање по изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана на 
следећи начин:  

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 
- ситуације ће бити сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде Извођача.  
 Уколико Инвеститор  делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације.  

Члан 8. 
 

 Приликом извођења радова Извођач је у обавези да има две екипе како би паралелно били 
извођењи радови на градским улицама и на путевима у сеоским месним заједнициама. 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, 
техничком документацијом и овим споразумом, и да по завршетку радова изведене радове преда 
Наручиоцу. Извођач се обавезује :  
-   да се строго придржава мера заштите на раду; 
 - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов 
пријем;  
-  да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла 
;  
- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала 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;  
-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област;  
-   да омогући свакодневно вршење стручног надзора Наручиоца; 
- да надзору омогући увид у сваком моменту у сву техничку и другу документацију на основу које се 
изводе радови, као и контрола квалитета за радове за које је то предвиђено; 
 - 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 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. 

Члан 10. 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређеним 
овим споразумом и појединачним уговором, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача.  

Члан 11. 
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 Гарантни рок за изведене радове је две године и рачуна се од датума примопредаје радова. 
 
 

Члан 12. 
 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења 
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом. Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 

Последице наступања околности више силе током извршења појединачног уговора биће регулисане 
у сваком закљученом појединачном уговору. 
 

Члан 13. 
 

 Извођач одговара за недостатке изведених радова који су наступили као последица 
непридржавања техничке документације, стандарда и правила струке. 

Члан 14. 
 

Уколико Извођач радова у складу са појединачним уговором о јавној набавци који 
закључеНаручилац и Извођач радова, не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу износ од 0, 2‰ укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ 
уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично, обавезан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и неиспуњења 
обавеза Извођач радова из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.  
 

Члан 15. 
 

 Накнадни радови су радови који нису уговорени и који нусу нужни за испуњење овог уговора, 
те уколико Наручилац и Извођач захтевају да се изведу, потребно их је посебно уговорити. Фактички 
обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи. 

Члан 16. 
 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Приликом примопредаје радова је обавезно сачинити записник о примопредаји и записник о 
коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет радова, период у коме су 
радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих. У записник о 
коначном обрачуну  неопходно је извршити комплетно финансијско сравнавање и записнички то 
констатовати. 

Грешке, односно недостатке које утврди Инвеститор 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 5 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.  

Члан 17. 
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Наручилац има право да у било којем тренутку раскине споразум. Раскид Споразума наступа 
по протеку 1 (једног) месеца од достављања писменог обавештења о раскиду.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај споразум 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 споразум и у случају недостатка средстава за његову 
реализацију.  

У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може 
да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се  писменим путем, уз раскидни рок од 
30 (тридесет) дана. 

 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 
другој уговорној страни.  

Члан 18. 
 

 За све што овим споразумом или појединачним уговором није посебно утврђено примењују се 
одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о 
грађењу.  

Члан 19. 
 

 Прилог и саставни део овог споразума је понуда Извођача бр._______од _______.2018.године. 

Члан 20. 
 

Извођач радова је дужан да уговорене радове изврши у року ближе дефинисаним појединачним 
уговорима о јавној набавци за сваки конкретни случај, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно 
и према правилима струке. 

 
Члан 21. 

 
Све евентуалне измене и допуне Споразума морају бити сачињене у писаној форми, потписане 

од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
Стране салгласно констатују да ће све спорове по овом споразуму решавати споразумно, а у 

случају да до споразума не може доћи уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу 
. 

Члан 22. 
 

Овај споразум ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.  

Члан 23. 
 

Овај споразум је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Инвеститора и  два 
примерка за Извођача.  

 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                                          ЗА НАРУЧИОЦА: 
 
_________________________      ______________________ 
                                                                                                            
 
 Напомена:  
Поља са звездицом попуниће  Наручилац приликом потписивања споразума 
Сва празна поља попуњава понуђач. 
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ОБРАЗАЦ 5.      
 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
 
 У складу са одредбом члана чл. 12. ст. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), сматра се да је сачињен 
Образац структуре цене, с обзиром да су основни елементи понуђене цене 
садржани у Обрасцу понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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       ОБРАЗАЦ 6.                                                                                                                                

  
XI СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

  

    
Референтни 
наручилац  

  
Лице за контакт 
и број телефона 

  
Број и датум 
закључења 

уговора 

  
Датум 

реализације 
уговора 

  

  
Вредност изведених 

радова без ПДВ 
  

  
1. 

  
  
  

        

  
2. 

  
  
  

        

  
3. 

  
  
  

        

  
4. 

  
  
  

        

  
5. 

  
  
  

        

  

    
Укупна 

вредност 
Изведених 
радова без 

ПДВ - а 
     

  

  
Датум:   Понуђач: 

  М.П.   
      
      

Напомена:  

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла испред групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15).. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у 
смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

 ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

Наручилац предметних радова:  
                                                  
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 
Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извео:  

__________________________________________________________________ 

                                                  (навести референтне радове/уговора)  

у уговореном року, обиму и квалитету 

          

Датум:   Наручилац радова: 
  М.П.   
      
      

 
НАПОМЕНА:Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју 
примерака.Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај 
по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15).. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну 

Датум  закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност уговора без 
ПДВ 

Вредност изведених 
радова без ПДВ 

Дин 
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референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 

ОБРАЗАЦ  8. 
 
 

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Р.број Назив трошкова Вредност 
  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

УКУПНО:  

         Датум и место:                                            МП                                             Потпис овлашћеног лица: 
 

 
 
 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) 

 
 
 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ  9 
 

   ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

број:______ 

_______________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _____________________________ ул._________________________________________ 
 
бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________ 
 
овалашћује се да у име  
___________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 
 
може да учествује у поступку јавне број: 1/2018 – Јавна набавка радова - Текуће поправке и 
одржавање  путева, а према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни 
део конкурсне документације. 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не 
може користити. 
 
 
 
 
           Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
   (име и презиме овлашћеног лица)                                   
Место:________________   
         ______________________________ 
            (потпис овлашћеног лица) 
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