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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/2-82/2018 

Дана: 11.10.2018.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

18430 КУРШУМЛИЈА 
              

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  бр. 82/2018 

 

Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева 

на територији општине Куршумлија 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 

 

 

 Датум и време: 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 

 

  12.11.2018. године до 12,00 сати 

 Јавно отварање понуда: 

 

  12.11.2018. године у 12,15 сати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Куршумлија 

                                Октобар, 2018. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном 
поступку (бр. III-404/2-82/2018 од  05.10.2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-82/2018 од 05.10.2018. године), припремљена 
је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова  

број 82/2018  

 

Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и др. 

4 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5 

IV Критеријуми за доделу уговора 10 

V Обрасци који чине саставни део понуде 11 

      VI Модел уговора   29 

      VII Упутство понуђачима  како да сачине понуду 35 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 42 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Општина Куршумлија 

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430. 

ПИБ:  100622853 

Матични број: 07132727 

Број рачуна: 840-109640-38 

Телефон: 027/381-402 

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

подзаконским актима. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 82/2018 су радови – Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија  

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  

45233141 – Радови на одржавању путева,. 

 

5. Циљ Поступка: 

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

 

6. Резервисана јавна набавка:  

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

7. Електорнска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација 

 

8. Контакт: 

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org  

телефон : 027-381-383, локал 113 

Факс: 027-381-785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КАВЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

- Врста, техничке карактеристике:   
Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу 

структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

- Квалитет и количина радова: 

У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

- Опис радова: 

Ови послови обухватају поправку и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева 

(поправка и одржавање туцаничких, шљунчаних и земљаних коловоза и трупа пута и 

одржавање путних објеката).  

 

- Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:  

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске струке, 

именованог од стране наручиоца чиме ће бити  обезбеђено  вршење  стручног  

надзора  над  извршењем  уговорних обавеза Извођача. Понуђач одговора за порекло 

и квалитет материјала који се користи и доказује га у складу са Законом. 

 

- Место извршења радова:  
Територија општине Куршумлија. 

 

- Рок извршења:   

Планирани период извођења радова по овом уговору је до утрошка средстава. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                       

У поступку јавне набавке број 82/2018 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то: 

 

Ред. 

број 
1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН) 

1.1 
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 

 Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда;  

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра;  

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;  

доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

 

Доказ за правно 

лице:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда, 

односно надлежне полицијске управе 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 организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника).  

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за 

предузетнике:  

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 за физичко 

лице:  

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, 
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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).  

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;  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

 

Доказ за правно 

лице:  

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;  

Доказ за 

предузетнике:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода;  

Доказ за физичко 

лице:  

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;  

1.5 
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

 Доказ за правно 

лице:  

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за 

обављање делатности није предвиђена посебним прописом 

Доказ за 

предузетнике:  

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за 

обављање делатности није предвиђена посебним прописом 

Ред. 

број 
2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) 

2.1 
Пословни капацитет :  

- Да је у току претходне 3 пословне године (2015., 2016. и 2017.), извео радове који су 

предмет ове јавне набавке у износу од најмање 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Доказ за правно 

лице:  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 

Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 

Доказ за 

предузетнике:  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 

Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 

Доказ за физичко 

лице: 

  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 

Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 
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2.2. 

Кадровски капацитет: 

- Грађевински инжењер или дипломирани грађевински инжењер (VI или VII степен 

стручне спреме): 1 (један) 

- Руковаоци грађевинским машинама: 2 (два) машиниста 

- Руковаоци транспортним возилима: 2 (два) возача 

- Грађевински радници (НКВ или КВ): 1 (један) радника 

 

Доказ за правно 

лице:  

 

-За лица запослена код понуђача – доставити: образац  М-А или 

други одговарајући М образац. 

-За лица која нису у радном односу код понуђача – доставити: 

фотокопије уговора о радном ангажовању.  

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

Доказ за 

предузетнике:  

 

-За лица запослена код понуђача – доставити: образац  М-А или 

други одговарајући М образац. 

-За лица која нису у радном односу код понуђача – доставити: 

фотокопије уговора о радном ангажовању.  

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

Доказ за физичко 

лице:  

 

-За лица запослена код понуђача – доставити: образац  М-А или 

други одговарајући М образац. 

-За лица која нису у радном односу код понуђача – доставити: 

фотокопије уговора о радном ангажовању.  

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

2.3. 

Техничкики капацитет:  

-  Грејдер:          1 (један) 

- Ровокопач (мин. снаге 50kW):       1 (један) 

- Утоваривач (мин. запремине кашике  1,5м
3
):     1 (један) 

- Булдозер (мин. снаге  100kW):       1 (један) 

- Вибро ваљак (радне масе минимум 9,0т):    1 (један) 

- Камион кипер (носивости веће од 8т):     2  (два) 

- Вучни воз (нисконосећа приколица за превоз  

грађевинске механизције)       1 (један) 

- Путничко теренско возило       1 (један) 

 

Доказ за правно 

лице:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

 -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

Доказ за 

предузетнике:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 
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уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

-попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

Доказ за физичко 

лице:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

-попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуде 

Доказ за правно 

лице:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

Доказ за 

предузетнике:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

Доказ за физичко 

лице:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

 У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе 

о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.  

 Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. 

ЗЈН. 

  Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора 

да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре  

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

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

документ.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 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.  
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 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 

приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, 

понуда ће се одбити као неприхватљива. 

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

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

који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, 

потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  

 Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, 

овери и достави. 

  На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 

печатом и потпише и то:  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на 

подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 

 - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити 

оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе 

понуђача.  

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 
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IV – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

                                   

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом  

 

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио повољније услове плаћања. У случају да две 

или више понуда имају исти рок важења понуде, предност има понуђач који је који је понудио 

повољније услове плаћања. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену исте услове плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Образац бр. V-1 Образац понуде 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

Образац бр. V-6 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро 

извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року 

Образац бр. V-7 Списак изведених радова 

Образац бр. V-8 Листа кадровске опремљености 

Образац бр. V-9 Листа техничке опремљености 

Образац бр. V-10 Потврда о реализацији уговора,  

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 

оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране 

других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају 

имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације 

(Oбразац бр. V-10)  и то: назив и адресу наручиоца;  назив и седиште 

понуђача;  облик наступања за изведене радове за које се издаје Потврда; 

изјава да су радови за потребе тог наручиоца  изведени квалитетно и 

уговореном року;  врста радова; вредност изведених радова; број и датум 

уговора; контакт особа наручиоца и телефон; датум; потпис овлашћеног лица 

и печат наручиоца 

Поглавље VI Модел уговора 

Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке – уколико понуду подноси група понуђача 
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V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 82/2018 -  „Поправка 

и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине 

Куршумлија“. 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2)   ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

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:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

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

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

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

  

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

 

„Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија“ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

без ПДВ-а 
 

Словима: 

ПДВ 20%:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

са ПДВ-ом 
 

Словима: 

Начин плаћања 

(не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и 

оконачне ситуације) 

____ дана, од дана 

испостављања привремених 

и оконачне ситуације 

Рок важења понуде 

(не краће од 60 дана) 

____ дана, од дана отварања 

понуда 

 

 

Датум                       Понуђач 

         М. П.  

       _____________________            __________________________ 

 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно 
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V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија 
 

1. ИЗГРАДЊА, ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ 

КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА 

 

р.бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 

мере 

Колич

ина 

Цена по 

јединици 

мерејед. мере 

без ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

1.1. 

Машински ископ земље II и III   категорије 

ровокопачем.  Обрачун по м
3
 ископа у 

самониклом стању.   

        

а)  са одбацивањем на страну  м
3
 25,00     

б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 1км 
м

3
 25,00     

в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 3км 
м

3
 25,00     

1.2. 

Разривање шљунчаног застора ријачем у 

слоју од 10 до 20цм са  грубим 

планирањем коловоза уз одбацивање 

запрљаног земљаног материјала ван 

коловоза. Обрачун по м
2
 планираног 

коловоза. 

м
2
 250,00     

1.3. 

Уређење постојећег коловоза грејдером у 

шљунковитом материјалу (фино  

планирање постојећег коловоза). Обрачун 

по м
2
 уређеног коловоза. 

        

а) са извршеним сабијањем виброваљком м
2
 250,00     

б) без сабијања виброваљком                                               м
2
 250,00     

1.4. 

  Израда одводних јаркова у земљи III и IV 

категорије, машинским путем  трапезастог 

облика профилисаном кашиком, дим (0,3 + 

0,7)/2 х 0,6. Обрачун по м
3
 извршеног 

ископа у самониклом стању.  

        

а)  са одбацивањем земље на страну м
3
 25,00     

б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 1км  
м

3
 25,00     

в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 3км 
м

3
 15,00     
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1.5. 

Израда одводних јаркова у земљи III и IV 

категорије, машинским путем  троугластог  

облика  грејдером дим (0,7 х 0,6 /2). 

Обрачун по м
3
 извршеног ископа у 

самониклом стању. 

        

а)  са пребацивањем  земље на банкину м
3
 15,00     

б)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 1км м
3
 15,00     

в)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км м
3
 10,00     

1.6. 

Прочишћавање  одводних јаркова 

машинским путем, трапезастог облика 

профилисаном кашиком,  дим (0,3 + 0,7)/2 

х 0,6, запуњености до 50%. Обрачун по м
1
 

прочишћеног канала 

        

а)  са одбацивањем земље на страну м 150,00     

б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 1км 
м 100,00     

в)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 3км 
м 50,00     

1.7. 

Прочишћавање  одводних јаркова 

машинским путем, троугластог  облика  

грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), запуњености 

до 50%. Обрачун по м
1
 прочишћеног 

канала. 

        

а)  са пребацивањем  земље на банкину м 150,00     

б)  са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. 

до 1км 
м 100,00     

в)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км м 100,00     

1.8. 

Утовар и одвоз вишка материјала на 

депонију 
        

а) удаљености до 1км  м
3
 15,00     

б) удаљености до 3км м
3
 10,00     

1.9. 

Рад радника на обављању разних 

земљаних радова ручним путем. Радни час 

радника одговарајуће квалификације 

обрачунаваће  се према просечним 

грађевинским нормама за одговарајућу 

позицију рада.  

        

а) рад радника Р II час 4,00     

б) рад радника Р III   час 2,00     

в) рад радника Р IV   час 2,00     
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1.10. 

Израда носећег слоја коловозне 

конструкције шљунком -додавање на 

постојећој подлози, корекција нивелете  и 

поправка попречног пада,    крупноће зрна  

0-64. Тражи се Мс=35 МN/m2. Обрачун по 

m3 уграђеног шљунка у збијеном стању.  

Цена је дата са набавком, утоваром, 

транспортом, разастирањем и сабијањем 

виброваљком , за радове  с.т.д. до 1 km од 

градског подручја  

м
3
 100,00     

1.11. 

Израда тампона коловозне конструкције 

атестираном дробином  дебљине дмин=7 

cm (7-10 cm). За тампонски слој коловозне 

конструкције,    крупноће зрна  0-32,  

захтева се Мс=50-70 МN/m2. Обрачун по 

m3 уграђеног туцаника у збијеном стању.  

Цена је дата са набавком, утоваром, 

транспортом, разастирањем и сабијањем 

виброваљком, за радове  с.т.д. до 1 km од 

градског подручја 

м
3
 300,00     

        СВЕГА 1   

      2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

р.бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
јед 

мере 

Колич

ина 
Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а   

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

2.1. 

Израда цевастих  пропуста  у земљи III и 

IV категорије. Цена обухвата: набавку и 

транспорт цеви и шљунка, ископ рова за 

полагање цеви, полагање и нивелисање 

цеви на слоју шљунковитог материјала са 

затрпавањем  шљунком изнад цеви 

минимум  Н = 0,8 Ø цеви. Обрачун по м
1
 

уграђених АБ цеви. 

        

а)   Ø 400  м 2,00     

б)  Ø 600   м 2,00     

в)  Ø 1000   м 3,00     

г)  Ø 1200-1600   м 4,00     

2.2. 

Израда улазних и излазних глава цевастих 

пропуста од АБ према детаљу надзорног 

органа. Цена обухвата припрему терена, 

набавку бетона и арматуре, уградњу у  

двостраној оплати. Обрачун по m3 

уграђеног бетона.  

м
3
 2,00     

СВЕГА 2   
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3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ  УСЛУГА 

р.бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
јед 

мере 

Колич

ина 

Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

3.1. Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м
3
) час 2,00     

3.2. Булдозер (снаге веће од 100 kW) час 2,00     

3.3. Грејдер час 4,00     

3.4. 
Ровокопач - багер (нето снаге веће од 85 

kW) 
час 5,00     

3.6. Вибро ваљак (радне масе ≤ 9,0 t) час 3,00     

3.7. Вибро ваљак (радне масе > 9,0 t) час 2,00     

      СВЕГА 3   

 

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

1. ИЗГРАДЊА, ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, 

ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА 

 2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 3. ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ  УСЛУГА 

 

 УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а : 

 ПДВ-е : 

 УКУПНО СА ПДВ-ом: 

  

Напомена:  

Обрачун ангажовања грађевинске механизације и  транспортно-утоварних машина вршиће се по часу 

ефективног рада машине.  

Обрачун транспорта грађевинске механизације вучним возом од седишта наручиоца до градилишта, 

вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца, и то за удаљеност преко 10км. За 

самоходни транспорт  машине обрачун ће се вршити 30% од цене радног часа машине у дин/час. 

Обрачун транспорта грађевинског материјала, превоз грађевинских радника и ангажовање путничког 

теренског возила вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца од подручја града.  

  

 

Датум: ___. ___. 2018.године 

 

У ______________________  

ПОНУЂАЧ: 

М.П. 

__________________ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова; 

- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену позиције радова без ПДВ-а, уписати износ 

ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. 

У рекапитулацији уписати за свa три oдељка: износе без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и укупан износ са 

ПДВ-ом. 
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V-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

„Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија“ 

 

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

  

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља 

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

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС ТРОШКОВА У 

РСД 

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

            М.П     ____________________________ 
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V-4.  ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

  

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

 

         

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у 

поступку јавне набавке број 82/2018 -  “Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“ подносимо независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                  ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

            М.П     ______________________________ 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  

конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 
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V-5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА 

  

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

   

 

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у предмету јавне набавке број 82/2018 - „Поправка и одржавање 

улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“. Под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању своје понуде  

у поступку јавне набавке радова број 82/2018 - „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, поштовао обавезе које 

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

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

понеде. 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                         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. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V-6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  И ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

  

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу,  уколико нам се додели 

Уговор за јавну набавку бр.82/2018 - „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, непосредно пре закључења 

Уговора, доставити потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро 

извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз 

сопствену меницу и менично овлашћење, извођач радова  се обавезује да достави и копију картона 

депонованих потписа.  

Извођач радова је сагласан да наручилац активира достављену потписану и оверену бланко 

соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене 

обавезе у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од стране извођача радова. 

 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

                                                                                             ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                 М.П      _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-7. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

 

 

Наслов уговора који 

садржи опис радова 

Период извођења 

радова 

Назив наручиоца Вредност изведених 

радова са ПДВ-ом 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

    

 

    

 

 

                         УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ V-8. – ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

Који ће бити радно ангажовани у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 82/2018 - 

„Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија“. 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Стручна  

квалификација 

Радно место 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 

У ______________________,       Одговорно лице понуђача 

 

дана_____________________                                              М.П.     _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-9. – ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

Која ће бити расположива у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 82/2018 - 

„Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија“ 

 

Ред. 

бр. 

Врсте опреме Марка/тип Капацитет 

(носивост) 

Напомена 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

. 

У ______________________,  

 

дана_____________________ 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                     Одговорно лице понуђача 

 

                                                              М.П.                     _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

_________________________________________  
     Назив наручиоца 

 _________________________________________ 
    Адреса  

 

Овим потврђујемо да је понуђач:  

________________________________________________________________________________ , 

 

 из __________________________ул._________________________________________________ , 

 

 за потребе Наручиоца 

 ________________________________________________________________________________ ,  

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

 

 квалитетно и у уговореном року извео радове  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
(навести врсту радова) 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,  

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на 

основу уговора број ____________________________ од_________________. Године. 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

 

Телефон: _________________ 

 

 Датум:                                                                                         Потпис овлашћеног лица Наручиоца   

____________________                                                             

     __________________________________  

                                                                      М.П.  

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

„Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Куршумлија“ 

 

Између:  

 

1) Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник 

општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични 

број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: 

Наручилац - Инвеститор), с једне стране  и 

2) ________________________________________ из __________________________, 

ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број 

_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа 

___________________________ (у даљем тексту Извођач раова), с друге стране. 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

  

  Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 32.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке радова под 

бројем 82/2018;  

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2018. године доставио понуду 

број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и његов 

је саставни део;  

- да понуда Извођача радова потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 

документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве 

понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао 

понуђача као најповољнијег за набавку радовa на поправци и одржавању улица,  општинских 

и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

           Предмет овог Уговора су радови поправци и одржавању улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија. 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 

 

          Вредност радова из члана 1. овог уговора износи: 

 

РАДВОВИ:  ____________________ РСД, 

ПДВ 20%:   ____________________ РСД, 

УКУПНО СА ПДВ: ____________________ РСД. 

(словима:________________________________________________________________) 

Јединичне цене су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове. 
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Члан 3. 

 
 Овим Уговором наручилац посла поверава, а Извођач радова прихвата и обавезује се да за 

потребе наручиоца изведе радове на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији 

Општине Куршумлија, својом радном снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла, а у 

складу са прихваћеном понудом бр._________ од _____________.године, која је саставни део овог 

уговора. 

Понуђач одговора за порекло и квалитет материјала који  користи за поправку шљунчаног 

коловоза и доказује га у складу са стандардима о квалитету и валидним законским прописима. 

 

Члан 4. 

 

Извођач радова ће део радова који су предмет овог  уговора извршити преко подизвођача:  

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

 

односно у групи понуђача коју чине: 

 

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,  

 

Извођач радова у потпуности одговара  Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и 

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

Извођач радова одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 

солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 5. 

 

На име доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне, Извођач се 

обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора достави Наручиоцу 

једну бланко  соло  меницу,  без  протеста  са:  писменим  овлашћењем  да  Наручилац  може  

попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а, за случај 

неизвршавања уговорених обавеза Понуђача и евентуално плаћање уговорне казне. 

 

 

 

 



31/ 42 

  

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

 

Исплата изведених радова из члана 1. овог уговора вршиће се по испостављању  

Привремених ситуација одн. Окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге  

обострано потписане од стране извођача радова и надзорног органа  одн. лица задуженог за 

контролу радова,  у року од ______ дана од дана обострано потписаних и оверених ситуација.  

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетoм општине Куршумлија: позиција 57, 

екон.класификација: 425100-Текуће поправке и одржавање објекта, сигнализацуја, реконструкција.  

 

Члан 7. 

 

Извођач и инвеститор су сагласни да су јединичне цене из понуде фиксне и да се не могу 

мењати.  

 Обрачун ангажовања грађевинске механизације и  транспортно-утоварних машина вршиће 

се по часу ефективног рада машине.  

Транспорт грађевинских машина потребних за извођење радова, удаљености до 10 км од 

седишта наручиоца,  извођач радова се обавезује да изврши без надокнаде.  

Наручилац посла се обавезује да изврши надокнаду трошкова транспорта потребне 

механизације по оствареном пређеном километру у оба правца, вучним возом, за  извршење 

послова на удаљености већој од 10 км од седишта наручиоца или градилишта на ком се налази 

механизација извођача по истом уговору и то само за даљину која прелази 10км. 

Уколико не постоје техничке могућности за транспорт механизације вучним возом, обрачун 

празног хода машине извршиће се у износу од 50% од јединичне цене ефективног рада машине 

односно радног часа машине. 

 Обрачун транспорта грађевинског материјала, превоз грађевинских радника и ангажовање 

путничког теренског возила вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца од 

подручја града.  

 

ПРАВА НАРУЧИОЦА И КОНТРОЛА РАДОВА 

 

Члан 8. 

 

 Због природе уговорених радова и немогућности потпуно тачне процене количине радова, 

наручилац задржава право да у току реализације уговора изврши промене у погледу уговорених 

количина појединих позиција радова, али тако да укупна вредност уговора остане непромењена. 

Наручилац посла се обавезује да: 

- по потписивању уговора уведе извођача радова у посао што ће се констатовати у 

грађевинском дневнику. 

 - упозна Извођача радова са локацијама  на  којима се изводе радови, 

- обезбеди контролу радова о свом трошку и именовање доставити извођачу, 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 9. 

 

Извођач радова се обавезује: 

- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему са основном Понудом бр. _______ од 

____.____.2018. године, 

- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди одговорно лице за извођење 

радова и да решење достави Наручиоцу, 
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- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима 

Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова, и да за поправку 

шљунковитог коловозног застора кориси материјале са локације за коју је издата одговарајућа 

сагласност-дозвола у складу са Законом.  

- да у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал, 

- да поступи по примедбама представника наручиоца у односу на квалитет радова које изводи, 

- да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем 

овде уговорених радова. 

Члан 10. 

 

Извођач радова је у обавези да чува и води и следећу документацију: 

- грађевински дневник  и 

- грађевинску књигу на прописаном обрасцу.   

 

Члан 11. 

 

Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и 

заштиту животне средине. 

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера 

заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и 

сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова. 

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, признаје искључиву 

прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и 

нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу, без права приговора. 

 

ПЕРИОД И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 12. 

 

Планирани период извођења радова по овом уговору је од дана закључења Уговора до 

утрошка средстава предвиђених у члану 2 овог уговора. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши благовремено, 

на позив и по налогу наручиоца посла у року који  буде одређен од стране наручиоца посла. 

Уколико извођач радова не отпоштује рок из става 1 овог члана, наручилац посла се 

овлашћује да, из напред наведеног разлога, раскине закључен уговор. 

 

Члан 13. 

 

Уговарачи су сагласни да се од одређених рокова за извођење радова који су предмет овог 

уговора, може одустати само у случају обостраним писменим споразумом или дејством више силе 

(временске и друге непогоде). 

Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због наведених случајева, 

констатоваће се у грађевинском дневнику уз потпис уговорних страна. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач 

радова признаје: 

-   ако Извођач радова касни са извођењем радова по налозима представника наручиоца; 
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- ако Извођач радова не изводи радове у складу са сопственом понудом бр. ____________ од 

____.____.2018. године; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа, односно 

лица задуженог за вршење контроле радова. 

 

Члан 15. 

 

Уговор се раскида писменом изјавом намере која се доставља Извођачу. Изјава мора да 

садржи основ, односно образложење за раскид уговора. 

 

Члан 17. 

 

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач радова, а овај уговор признаје за 

извршну исправу без права приговора. 

Висину штете из става 1. овог члана, утврђује Комисија, састављена од два представника 

Наручиоца и два представника Извођача радова. 

 

Члан 18. 

 

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда пресек изведених 

радова до дана раскида уговора, у року од 10 дана од дана раскида уговора. 

 

Члан 19. 

 

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

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси 

о грађењу. 

Члан 20. 

 

Саставни део овог уговора чине: 

Понуда Извођача број ______________ од ____.____.2018. године и образац структуре цена. 

 

Члан 21. 

 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је 

Привредни суд у Нишу. 

Члан 22. 

 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

     ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                            НАРУЧИЛАЦ  

 

   ____________________    м.п.                            ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

          

                                   Председник 

                                                Радољуб Видић, дипл.ецц. 
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НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се 

води на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 

Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 82/2018 – „Поправка и одржавање 

улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, НЕ 

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

12.11.2018. 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 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача 

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 12.11.2018. године у 12:15 часова у 

просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће 

учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на 

основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда. 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом и то 

Образац бр. V-1 Образац понуде 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

Образац бр. V-6 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро 
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извршење посла. 

Образац бр. V-7 Списак изведених радова 

Образац бр. V-8 Листа кадровске опремљености 

Образац бр. V-9 Листа техничке опремљености 

Образац бр. V-10 Потврда о реализацији уговора,  

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 

оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране 

других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају 

имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације 

(Oбразац бр. V-10)  и то: назив и адресу наручиоца;  назив и седиште 

понуђача;  облик наступања за изведене радове за које се издаје Потврда; 

изјава да су радови за потребе тог наручиоца  изведени квалитетно и 

уговореном року;  врста радова; вредност изведених радова; број и датум 

уговора; контакт особа наручиоца и телефон; датум; потпис овлашћеног лица 

и печат наручиоца 

Поглавље VI Модел уговора 

Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. 

  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 потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), 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 међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, 

улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈН број 82/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  
или 

„Допуна понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈН број 82/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈН број 82/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Поправка и одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија“, ЈН број 82/2018 - 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. 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 (Образац бр. V-1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

подизвођачем. 

    

7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

  Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. 

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

испуњеност тих услова. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на 

начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу и Кориснику. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

 

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року који не може бити краћи 

од 8 дана, ни дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.  

 

9.2 . Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да непосредно пре закључења 

уговора достави потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро 

извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора  без 

ПДВ- а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз 

сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави копију картона 

депонованих потписа. 

Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безусловни, плативи на 

први позив и без права на приговор. 

Уколико изабрани понуђач не достави напред наведено средство финансијског обезбеђења, 

Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са првим следећим понуђачем 

према условима из конкурсне документације. Понуђач је обавезан да достави и Образац изјаве о 

достављање менице. (Образац бр. V-6) 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, Општинска управа 

општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или путем електронске 

поште на e-mail адреси javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број 027-381-785 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

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

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.82/2018 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 

да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

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

(члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подпонуђача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. 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 немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V-

5). 

  

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог Закона.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

   Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javnenabavke@kursumlija.org,, или факсом на број 027-381-785 или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 

часова. 

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
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на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

  После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

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

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога; 

  Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; уплата од 120.000,00 динара:  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(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; Опшина Куршумлија, општинска управа општине Куршумлија; јавна набавка у 

отвореном поступку бр.  82/2018; 

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1. или 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
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потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); или 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

  Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је 

поднет благовремен захтев за заштиту права. 

  Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

  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. 

 

 


