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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 и 86/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
IV-404-2/2020-83, од 08.05.2020. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број IV404-2/2020-84, од 08.05.2020. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 
УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА 

Редни број јавне набавке 10/2020 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
   

1.1. Подаци о наручиоцу 
  

Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16. 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка радова, број 10/2020 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
  

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
  

Предмет јавне набавке је набавка радова на уређењу атарских путева у 
општини Бчка Паланка. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

 
1.4. Информације у вези са јавном набавком  
 

Контакт:Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или 
mail:jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, 
у току радног времена од 07,00-15,00 часова. 

  
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки  
 

Опис: јавна набавка радова број 10/2020 – Уређење атарских путева. 
Ознака и назив из општег речника набавке: 452331400 - радови на 
путевима. 
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3. ВРСТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  

 
Предмет јавне набавке је уређење постојећих атарских путева у 

катастарским општинама које припадају територији општине Бачка Паланка. 
Све цене дате у понуди важе за све локације на територији општине Бачка 
Паланка. 

План уређења атарских путева предвиђа следеће радове: 
 Реконструкција атарских путева (израда – насипање материјала) на 

земљану припремљену подлогу  
 Одржавање туцаничких атарских путева (профилисање атарских 

путева са каменим материјалом у слоју са санирањем денивелација).  
 Уклањање самониклог шибља и растиња површине од 5.000 – 10.000 

м² 
 

Технички описи радова: 

1. Пре почетка радова прво извршити геометарско обележавање 
и исколчавање трасе извршити по осовини леве или десне границе трасе 
пута, уважавајући раскршћа са другим путевима. Обележавање осигурати 
при извођењу радова и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке, због 
обезбеђења нивелете и углова нагиба пута.  

2. Ископ хумуса обавити машински. Дубина ископа 20 цм, зависно 
од геомеханичког стања терена. Ископ извршити у широком откопу са 
остављањем земље поред трасе за израду банкине. Вишак земље који се 
не искористи дуж пута и за банкине планирати на приступне путеве 
насипањем депресија постојећих траса уз набијање механизованим 
ваљком. 

3. Израда банкина са земљом од ископа d= 10 цм са планирањем и 
набијањем исте.  

4. Планирање и ваљање постељице - направити равну површину са 
максимално 2 цм одступања због нагиба. Обраду постељице извршити 
набијањем механизованим ваљком, а обрачун радова по дужном метру 
пута.  

5. Одржавање (дорада) туцаничких атарских путева (поправка 
ударних рупа), условно по дефинисаној траси димензија туцаничког насипа 
на постојећим трасама са туцаничком подлогом са равномерним 
разастирањем и попуњавањем ударних рупа у м³  

6. Планирање оштећене туцаничке подлоге грејдером, насипање 
тампон слоја од туцаника у ударне рупе или веће депресије и набијање 
истог.  

7. За туцаничке уграђене материјале Извођач ће доставити атесте. 

 
Извођач је дужан да изврши испитивање збијености тампона на 

минимално 4 локације које одреди Инвеститор. 
Локација извођења радова ће се дефинисати писменим радним 

налогом.  
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Радови ће се извршити у складу са расположивим средствима, и 

искључиво по налогу Наручиоца. Рок за завршетак свих радова је годину 

дана или утрошак планираних средстава за ову намену.  

Стручна служба ЈП "Стандард" и Извођача ће одмах по потписивању 

уговора, сачинити динамички План послова на реализацији послова, а у 

складу са расположивим средствима и осталим условима. 

Извођење радова по појединачној позицији ће се извршити у складу са 

роковима датим у налогу. 

Квалитет изведених радова и гаранција на изведене радове је у складу 

са Законом. 

Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и 

окончаних ситуација у складу са степеном изведених радова, са Законом 

прописаним роком плаћања. 

Пре достављања привремена ситуација се обавезно усаглашава са 

надзорним органом Наручиоца. 

 У Образцу понуде дат је табеларни приказ позиција односно 
спецификација радова који су основ за извођење и обрачун Изведених 
радова, чиме ће се приликом плаћања изведених радова, признавати само 
они радови који су наведени у датој табели или комбинацијом позиција. 
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ   
 
За ову јавну набавку не постоји техничка документација 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 
 

5.1. Обавезни услови  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  
дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:  
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. 
став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да наведе да је изричито  поштовао обавезе које 
произлазе 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 (чл.75. 
став 2. Закона). 
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1.,2. и 4. Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 
4. Закона. 
  

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем И з ј а в е (Образац изјаве понуђача - „Образац број 2“), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
Регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача - „Образац 
број 3“).  
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Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у 
виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.   

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не 
садржи доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне 
услове, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени уоквиру услова јавно доступни. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. 
став. 1. тачка. 1., 2. И 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни 
на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
   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.  
 

5.3. Додатни услови  
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 
76. Закона о јавним набавкама, и то: 
 

5.3.1. Неопходан минимални пословни капацитет: 
 
 да је понуђач у пероду од претходне три године па до објављивања 

позива квалитетно и без недостатака извео радове који су предмет 
набавке (уређење атарских путева, радови на реконструкцији, 
санацији или изградњи путева и улица и сл... )у вредности од 
минимално 3.750.000,00 динара без пдв-а. 

 
5.3.2. Неопходан минимални кадровски капацитет :  

 
Потребно је да понуђач на дан отварања понуда има ангажовано 

минимум 8 /осам/ лица запослена или ангажована по неком од основа у 
складу са чл. 197. До 202. Закона о раду и то да је најмање један (1) 
дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 410 или 412 или 415 - који ће решењем бити именован 
за одговорног извођача радова, 
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5.3.3. Неопходан минимални технички капацитет: 

 

Понуђач треба да располаже са следећим машинама:  

- 2 багера 
- 1 булдожер 
- 2 багерска тарупа 
- 2 утоваривача 
- 2 комбиноване машине 
- 5 камиона кипера 
- 1 вибро ваљак за тампон од 12 тона (+/- 15% тежине) 
- 1 вибро ваљак за тампон 6 тона (+/- 15% тежине) 
- 1 грејдер 
- 2 возила  намењена за превоз лица и ствари 

 
Наведена опреме може да буде у власништву/закупу/лизингу  
 

5.4. Доказивање испуњености додатних услова 
 

5.4.1. Неопходан минимални пословни капацитет: 
 

- Рефернц листа  
- Потврде инвеститора ( Образац бр. 8)  

 
5.4.2. Неопходан минимални кадровски капацитет:  

 
Докази:  

- за 1 дипломираног инжењера који поседује лиценцу 410/412/415 
доставити Копију Важеће лиценце и Потврду о важењу лиценце 
издато од стране ИКС и фотокопију радног ангажовања;  

- Изјава о кадровском капацитету - Образац бр.11 
 
5.4.4. Неопходан минимални технички капацитет: 
 
 доказ о власништву: 

- за средства набављена до 31.12.2019. године-пописна листа или 
аналитичка картица основних средстава, на којима ће маркером бити 
означена тражена техничка опрема, потписана од стране овлашћеног лица 
и оверена печатом, пописна листа мора бити са датумом 31.12.2019. 
године.  
- за средства набављена од 01.01.2020.године рачун и отпремница. 
- за возила која се региструју: копија саобраћајне дозволе (уколико је 
издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно 
уговор о закупу или лизингу  

Техничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
01.01.2020. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
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опрема или уговором о лизингу са копијама саобраћајних дозвола (уколико 
је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати)  
 

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да 
испуњавају заједно.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у 
виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа,наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. 
став 1. тачка 1., 2.,4. ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не 
садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно доступни.Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не 
нагласи да су подаци јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.  
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 

6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити 
сачињена  
 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена 
илиоткуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице 
овлашћеноза заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације.  

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који 
сууписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити. 
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану 
понуду достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности 
разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.  

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда.  

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 

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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај 
- Понуда за Уређење атарских путева, број ЈН 10/2020“, у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки, односно до 22.05.2020. године (петак) до 11,00 часова.   

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 
22.05.2020. године до 11,00 часова. 

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу.  

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу 
понуђача, као и име особе за контакт и број телефона.  

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.  
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно 
кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати 
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста 
ће бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена 
особа. 

 
Понуда мора да садржи: 
 

 Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. 
тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 2“, попуњава,потписује овлашћено 
лице понуђача, односно овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално  

 Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 3“, попуњава, 
потписује овлашћено лице подизвођача  

 Образац трошкова припреме понуде –„Образац број 4“, попуњава, 
потписује овлашћено лице понуђача, односно овлашћени понуђач из 
групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не наступа 
самостално - Достављање овог обрасца није обавезно.  

 Образац изјаве о независној понуди - „Образац број 5“, попуњава, и 
потписује овлашћено лице понуђача, односно овлашћено лице 
сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуђач не наступа 
самостално  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона -  
„Образац број 6“, попуњава и потписује овлашћено лице понуђача, 
односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, уколико 
понуђач не наступа самостално  

 Референц листа са називима наручилаца, датумима и износима на 
које су закључени уговори „Образац број 7“.  

 Потврде Инвеститора - „Образац број 8“ 

 Попуњени и потписан Модел уговора - „Образац број 9“  

 Попуњени и потписан Образац кадровски капацитет - „Образац број 
10“ 

 Документа која су тражена као доказ o испуњавању додатних услова 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке  
понуде 

Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документа. 
У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима 
(Службени гласник Републике Србије, број 36/2011,99/2011,83/2014- 
др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
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3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити               
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање  
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или 
услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 22.05.2020.године у просторијама Општине 
Бачка Паланка са почетком у 11,30 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 
 

6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са 
варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6.4. Начин измене, допуне и опозив понуде 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда, а измена или 
повлачење  понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, 
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за 
подношење понуда.   

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај - 
Понуда за уређење атарских путева, број ЈН 10/2020“. 

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

 
 
6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 
учествује у више заједничких понуда  
 

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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
  

6.6. Понуда са подизвођачем 
  
  У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора 
да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН. 

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ 
из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама. 

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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла 
наручиоцу без обзира на број подизвођача. 

Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач 
у некој другој понуди.  
 

6.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде  
ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 

Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети 
Споразум којим се понуђачи из групе 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 
и  
- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање 
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1.,2. и 4. ЗЈН, а додатне услове могу испунити заједно.  

Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. 
ЗЈН, потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких 
понуда.  

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.   

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
  

6.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок важења понуде 
и рок завршетка радова  
 

Плаћање за извршене радове вршиће се по овереним 
испостављеним ситуацијама у складу са Законом.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  

понуда. 
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Гарантни рок за радове је минимално 24 месеца. 
Рок извођења радова бити дефинисан у сваком појединачном 

писменом налогу у складу са усвојеним Динамичким планом. 
Место извођења радова – општина Бачка Паланка 
 
6.9. Валута  

 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.   

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.10. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из 
групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува 
као поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при 
чему се неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и 
остали подаци из понуде. 
  

6.11. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде  
 

Заинтересовано лице може у писаном облику 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 понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, 
улица Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка.  

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у 
току радног времена од 07,00-15,00 часова.  

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, 
одговор објави 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, јавна набавка број ЈН 10/2020». 
  Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре дана 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 о јавним набавкама. 
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6.12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда 
и контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 
исправке  
 
 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 и увид и контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу, увид код 
понуђач, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања понуда.  

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. 
 

6.13. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
"економски најповољнија понуда". 

Понуде ће се оцењивати на основу следећих елемената критеријума: 
 

ОПИС  МАX  

Понуђена цена 95 

Поседовање ISO стандарда  5 

Укупно 100 

 
1.Понуђена цена      до 95 пондера 
 
Начин пондерисања понуђене цене ће се извести према броју бодова.  
Број бодова ће се одређивати тако што ће се дате јединичне цене у 
Образцу понуде множити са коефицијентом датим у табели 1.у колони 4. за 
сваку позицију и на крају сабрати сви резултати односно све позиције.   
Број бодова биће израчунат на другу децималу. 
 
Табела 1. Начин одређивања броја бодова ББи са применом коефицијента 
и понуђеном ценом: 
 

рб Опис јед. мере Коеф 

1 

Колчење трасе - Пре почетка радова извођач 
је дужан да изврши потребна обележавања 
осовина саобраћајница, раскрсница и 
објеката. Обележавање извршити на основу 
плана обележавања из пројекта, скице или 
ситуације, а у договору са Инвеститором 

м 4 
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Приликом извођења радова осигурати и 
чувати полигоне репере и сталне тачке. 
Обрачун изведених радова врши се по m 
исколчене трасе. 

2 

Ископ хумуса просечне дебљине д=20 цм. 
Скидање хумуса извршити машински 95% и 
ручно 5%, а у оквиру пројектованих дебљина 
и ширина испод-изнад трупа пута. 
Откопавању хумуса приступити тек након 
извршеног обележавања пројектованих 
ширина, нагиба косина. Предвиђена 
дебљина хумусног слоја износи д=20 цм, а 
утврђује се и на лицу места заједно са 
надзорним органом по профилима или 
деоницама пута. Уколико се у току изградње 
установи потреба за изменом дебљине, ову 
измену надзорни орган ће унети у 
грађевински дневник. Одгуривање хумуса 
мора се вршити тако да не дође до мешања 
са земљом за насип, као и да се омогући 
одводњавање трупа пута. Откопани хумус у 
количини која ће се употребити за 
хумузирање зелених површина, банкина и 
косина депоновати у правилне фигуре, а 
вишак припремити за транспорт. Обрачун 
изведених радова се врши по м3 скинутог 
самониклог хумуса са одгуривањем до 5 м, за 
сав рад и материјал 

м3 1 

3 

Ископ у широком откопу. Овај рад обухвата 
широке откопе који су предвиђени пројектом 
или захтевом надзорног органа: у усеку, 
засеку, позајмишту и већим девијацијама. 
Извршиити исоп у широком откопу према 
пројектованим котама и нагибима према 
попречним профилима. Пре отпочињања 
ископа проверити истакнуте маркације 
попречних профила. Предвиђено је да се 
95% ископа изврши машинским путем, а 5% 
ручно. Ископани земљани материјал 
нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по м3 
ископаног самониклог материјала са гурањем 
до 20 м, припремљеног за транспорт. 

м3 5 

4 

Профилисање попречних профила 
туцаничког застора уз додавање новог 
материјала. Цена обухвата: долазак и 
повратак механизације са трасе, машинско 
прикупљање материјала и утовар у камион, 
риљање старог застора, разастирање и 

м3 3 
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планирање новог материјала грејдером и 
сабијање ваљком уз потребно квашење. 
Обрачун по  

5 

Равнање попречног профила макадамског 
или туцаничког застора ради обезбеђења 
одводњавања. Цена обухвата: долазак и 
повратак механизације са трасе,гурање и 
равнање материјала грејдером и сабијање 
ваљком уз потребно квашење. Набори и рупе 
попуњавају се ручно. Обрачун по м2. 

м2 3 

6 

Машинско разастирање струганог асфалта 
(изградња носећег слоја) дебљине коју 
одреди Инвеститор са ваљањем. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и 
радника, набавку, утовар са депоа., 
транспорт и уградња струганог асфалта 
грејдером 90% или другом радном машином 
уз ручну поправку 10 % и ваљање 
виброваљком. Обрачун по м3.   

    

6.1. 

са струганим асфалтом Инвеститора са 
депоа на макс СТД од 50 км. Уколико је депо 
на већој удаљености од 50 км, разлика 
удаљености ће се засебно обрачунавати 

м3 5 

6.2. са сопственим струганим асфалтом м3 5 

6.3. 
са струганим асфалтом Инвеститора на 
градилишту 

м3 5 

7 

Машинско разастирање туцаника 0-31,5 мм 
(изградња носећег слоја) дебљине коју 
одреди Инвеститор са ваљањем. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и 
радника, набавку, утовар са депоа и 
транспорт и уградња туцаника грејдером 90% 
или другом радном машином уз ручну 
поправку 10 % и ваљање виброваљком. 
Обрачун по уграђеном м3  

    

7.1. 

са туцаником Инвеститора са депоа на макс 
СТД од 50 км. Уколико је депо на већој 
удаљености од 50 км, разлика удаљености 
ће се засебно обрачунавати 

м3 5 

7.2. са сопственим туцаником 0-31,5 м3 5 

7.3. са туцаником Инвеститора на градилишту м3 5 

8 

Машинско разастирање туцаника 31,5-63,0 
мм (изградња носећег слоја) дебљине коју 
одреди Инвеститор са ваљањем. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и 
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радника, набавку, утовар и транспорт и 
уградња туцаника грејдером 90% или другом 
радном машином уз ручну поправку 10 % и 
ваљање виброваљком. Обрачун по 
уграђеном м3  

8.1. 

са туцаником Инвеститора са депоа на макс 
СТД од 50 км. Уколико је депо на већој 
удаљености од 50 км, разлика удаљености 
ће се засебно обрачунавати 

м3 5 

8.2. са сопственим туцаником 31,5-63.0 мм м3 5 

8.3. са туцаником Инвеститора на градилишту м3 5 

9 
Планирање и ваљање постељице. Обрачун 
по м2. 

м2 4 

10 

Израда насипа од земљаног материјала. Рад 
на изради насипа од земљаног материјала 
обухвата насипање земље из усека или 
довежене из позајмишта, разастирање, 
планирање, набијање према прописима и 
контролно испитивање. Израда насипа 
изводи се према пројектованим попречним 
профилима, котама и нагибима из пројекта уз 
дозвољено одступање од 5 цм. Збијање 
насипа изводити вибрационим средствима 
или статичким ваљцима, са збијањем до 
постизања захтеване збијености. Количине 
за израду насипа садрже и део насипа испод 
банкина. Контролу збијености изведених 
слојева проводити опитном кружном плочом 
пречника д=30 цм, при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости 
мора бити у складу са СРПС стандардима.. 
Обрачун изведених радова врши се по м3 
готовог насипа у збијеном стању за сав рад, 
материјал, транспорт и контролна 
испитивања у складу са горњим описом. 

м3   

11 

Машински ископ одводних јаркова и 
корекција.Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и опреме, 
рад машина и радника, ископ земље 
ровокопачем 80 % са ручним дотеривањем 
20 %, утовар у возило и превоз на депонију 
са СТД до 10 км 

м3 5 

12 

Превоз расутих материјала са утоваром и 
истоваром на СТД (уколико у претходним 
поузицијама није обрачунато у склопу цене). 
Обрачун базирати на бази превоза м3 
теретним возилом 

    

12.1. СТД до 5 км м3 3 

12.2. СТД од 5 -10 км м3 3 
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12.3. СТД од 10 -20 км м3 3 

12.4. СТД од 20 -30 км м3 3 

12.5. СТД од 30 -40 км м3 2 

12.6. СТД од 40 -50 км м3 2 

13 

Превоз расутих материјала са утоваром и 
истоваром (уколико у претходним 
поузицијама није обрачунато у склопу цене). 
Обрачун базирати на бази превоза  м3 
теретним возилом. 

    

13.1. СТД од 50 -75 км м3 2 

13.2. СТД од 75 -100 км м3 2 

14 

Сечење густог шибља преко 50 ком/м2 Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и 
радника. Обрачун по м2. 

м2 3 

15 

Сечење дрвећа моторном тестером. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и 
радника, сечење стабла изнад корена, 
кресање грана, резање стабла и дебљих 
грана на погодну дужину и слагање на 
страну. Обрачун по ком.  

    

15.1. Пречник стабла од 15-50 цм ком 2 

15.2. Пречник стабла преко 50 цм ком 2 

16 
Уклањање багерским тарупом растиње 
пречника до 150 мм до нивоа терена. 
Обрачун по м2 

м2 3 

   
100 

На основу понуђених цена за позиције из обрасца понуде, према 
математичком моделу по позицијама, цене ће се прерачунавати у бодове и 
то према формули: 
 

)кф(ППББ иии   
 

где је: 
ББи - Број бодова понуђача 
ПЦи - Понуђена цена за појединачну позицију 
кфи- Корекциони фактор за појединачну позицију 
 
Пондерисања понуђених цена ће се извести по формули - односу 
минималног броја бодова (најмањи број бодова добијен у поступку јавне 
набавке) са бројем бодова понуђача, помножен са бројем пондера. 
 

БП = (ББмин/ББи) х 95 
где је: 
БП - Укупан број пондера 
ББмин - Минималан број бодова  
ББи- Број бодова понуђача 
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Број пондера биће израчунат на другу децималу. 
 
2.Стандарди      до 5 пондера 
  
Број пондера ће се одређивати према: 
 

рб Опис број пондера 
(БП) 

1 не поседује стандарде 0 

2 поседује ISO 9001  3 

3 поседује ISO 9001 и ISO 14001  5 

 
Понуђач је дужан да достави фотокопија стандарда који поседује. 
У ситуацији када постоје две понуде са једнаким бројем пондера, на 

две децимале, избор најповољније понуде ће се извршити на основу 
елемента критеријума понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера за понуђену 
цену наручилац ће доделити понуду понуђачу који да дужи рок важења 
понуде. 
 

6.14. 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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(„Образац број 6“). 
 

6.15. 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. 
 

6.16. Средства обезбеђења  
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од 
закључења уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико 



Уређење атарских путева 

Страна 22  
 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 

6.17. Захтев за заштиту права 
 

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

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно 
заинтересовано лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-6045-587 или препорученом пошиљком 
са повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о 
јавним набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, при чему у истом наводи да ли 
зауставља даље активности или наставља са поступком.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана 
пре истека рока за подношење понуде, и уколико  је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три 
дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење 
Захтева за заштиту права је 5 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.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне 
елементе из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком.Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и 
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.Против 
закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.  
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Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за 
заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из 
члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
ЗЈН. 

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, 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;   
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(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: такса за ЗЗП; назив 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.   

 
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.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи 
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава);  
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.  
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу 
оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу 
„позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу 
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од: 
1)60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа 
од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
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6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев 
за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа 
од 120.000.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале 
по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за 
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка 
комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће 
трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке 
комисије је извршни наслов.  
 

6.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци 
закључиће се у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен 
уговор о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам 
дана рачунајући од дана достављања уговора на потпис.   

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 бр. 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
са структуром цене 

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 
радова- уређење атарских путева,број ЈН 10/2020. 
 
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:  
 

Врста предузећа ( микро, мало, 
средње....): 

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду)  

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1)  
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2)  
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

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

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника 
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: за јавну набавку радова - уређење 
атарских путева. 
 
Табела 1. Образац понуде са структуром цене  

рб Опис 
јед. 

мере 
јед.цена 

без пдв-а 

јед.цена 
са пдв-

ом 

1 

Колчење трасе - Пре почетка радова 
извођач је дужан да изврши потребна 
обележавања осовина саобраћајница, 
раскрсница и објеката. Обележавање 
извршити на основу плана 
обележавања из пројекта, скице или 
ситуације, а у договору са 
Инвеститором Приликом извођења 
радова осигурати и чувати полигоне 
репере и сталне тачке. Обрачун 
изведених радова врши се по m 
исколчене трасе. 

м 
 

 

2 

Ископ хумуса просечне дебљине д=20 
цм. Скидање хумуса извршити 
машински 95% и ручно 5%, а у оквиру 
пројектованих дебљина и ширина 
испод-изнад трупа пута. Откопавању 
хумуса приступити тек након извршеног 
обележавања пројектованих ширина, 
нагиба косина. Предвиђена дебљина 
хумусног слоја износи д=20 цм, а 
утврђује се и на лицу места заједно са 
надзорним органом по профилима или 
деоницама пута. Уколико се у току 
изградње установи потреба за изменом 
дебљине, ову измену надзорни орган ће 
унети у грађевински дневник. 
Одгуривање хумуса мора се вршити 
тако да не дође до мешања са земљом 
за насип, као и да се омогући 
одводњавање трупа пута. Откопани 
хумус у количини која ће се употребити 
за хумузирање зелених површина, 
банкина и косина депоновати у 
правилне фигуре, а вишак припремити 
за транспорт. Обрачун изведених 
радова се врши по м3 скинутог 
самониклог хумуса са одгуривањем до 
5 м, за сав рад и материјал 

м3 
 

 

3 

Ископ у широком откопу. Овај рад 
обухвата широке откопе који су 
предвиђени пројектом или захтевом 
надзорног органа: у усеку, засеку, 
позајмишту и већим девијацијама. 
Извршиити исоп у широком откопу 
према пројектованим котама и 
нагибима према попречним профилима. 

м3 
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Пре отпочињања ископа проверити 
истакнуте маркације попречних 
профила. Предвиђено је да се 95% 
ископа изврши машинским путем, а 5% 
ручно. Ископани земљани материјал 
нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по 
м3 ископаног самониклог материјала са 
гурањем до 20 м, припремљеног за 
транспорт. 

4 

Профилисање попречних профила 
туцаничког застора уз додавање новог 
материјала. Цена обухвата: долазак и 
повратак механизације са трасе, 
машинско прикупљање материјала и 
утовар у камион, риљање старог 
застора, разастирање и планирање 
новог материјала грејдером и сабијање 
ваљком уз потребно квашење. Обрачун 
по  

м3 
 

 

5 

Равнање попречног профила 
макадамског или туцаничког застора 
ради обезбеђења одводњавања. Цена 
обухвата: долазак и повратак 
механизације са трасе,гурање и 
равнање материјала грејдером и 
сабијање ваљком уз потребно квашење. 
Набори и рупе попуњавају се ручно. 
Обрачун по м2. 

м2 
 

 

6 

Машинско разастирање струганог 
асфалта (изградња носећег слоја) 
дебљине коју одреди Инвеститор са 
ваљањем. Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, 
набавку, утовар са депоа., транспорт и 
уградња струганог асфалта грејдером 
90% или другом радном машином уз 
ручну поправку 10 % и ваљање 
виброваљком. Обрачун по м3.   

  
 

 

6.1 

са струганим асфалтом Инвеститора са 
депоа на макс СТД од 50 км. Уколико је 
депо на већој удаљености од 50 км, 
разлика удаљености ће се засебно 
обрачунавати 

м3 
 

 

6.2 са сопственим струганим асфалтом м3 
 

 

6.3 
са струганим асфалтом Инвеститора на 
градилишту 

м3 
 

 

7 

Машинско разастирање туцаника 0-31,5 
мм (изградња носећег слоја) дебљине 
коју одреди Инвеститор са ваљањем. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, 
превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, набавку, утовар са 
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депоа и транспорт и уградња туцаника 
грејдером 90% или другом радном 
машином уз ручну поправку 10 % и 
ваљање виброваљком. Обрачун по 
уграђеном м3  

7.1 

са туцаником Инвеститора са депоа на 
макс СТД од 50 км. Уколико је депо на 
већој удаљености од 50 км, разлика 
удаљености ће се засебно 
обрачунавати 

м3 
 

 

7.2 са сопственим туцаником 0-31,5 м3 
 

 

7.3 
са туцаником Инвеститора на 
градилишту 

м3 
 

 

8 

Машинско разастирање туцаника 31,5-
63,0 мм (изградња носећег слоја) 
дебљине коју одреди Инвеститор са 
ваљањем. Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, 
набавку, утовар и транспорт и уградња 
туцаника грејдером 90% или другом 
радном машином уз ручну поправку 10 
% и ваљање виброваљком. Обрачун по 
уграђеном м3  

    

 

8.1 

са туцаником Инвеститора са депоа на 
макс СТД од 50 км. Уколико је депо на 
већој удаљености од 50 км, разлика 
удаљености ће се засебно 
обрачунавати 

м3 
 

 

8.2 са сопственим туцаником 31,5-63.0 мм м3 
 

 

8.3 
са туцаником Инвеститора на 
градилишту 

м3 
 

 

9 
Планирање и ваљање постељице. 
Обрачун по м2. 

м2 
 

 

10 

Израда насипа од земљаног 
материјала. Рад на изради насипа од 
земљаног материјала обухвата 
насипање земље из усека или 
довежене из позајмишта, разастирање, 
планирање, набијање према прописима 
и контролно испитивање. Израда 
насипа изводи се према пројектованим 
попречним профилима, котама и 
нагибима из пројекта уз дозвољено 
одступање од 5 цм. Збијање насипа 
изводити вибрационим средствима или 
статичким ваљцима, са збијањем до 
постизања захтеване збијености. 
Количине за израду насипа садрже и 
део насипа испод банкина. Контролу 
збијености изведених слојева 
проводити опитном кружном плочом 
пречника д=30 цм, при чему се захтева 

м3   
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минимална вредност модула 
стишљивости мора бити у складу са 
СРПС стандардима.. Обрачун 
изведених радова врши се по м3 
готовог насипа у збијеном стању за сав 
рад, материјал, транспорт и контролна 
испитивања у складу са горњим описом. 

11 

Машински ископ одводних јаркова и 
корекција.Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, ископ 
земље ровокопачем 80 % са ручним 
дотеривањем 20 %, утовар у возило и 
превоз на депонију са СТД до 10 км 

м3 5 

 

12 

Превоз расутих материјала са утоваром 
и истоваром на СТД (уколико у 
претходним поузицијама није 
обрачунато у склопу цене). Обрачун 
базирати на бази превоза м3 теретним 
возилом 

    

 

12.1 СТД до 5 км м3 
 

 

12.2 СТД од 5 -10 км м3 
 

 

12.3 СТД од 10 -20 км м3 
 

 

12.4 СТД од 20 -30 км м3 
 

 

12.5 СТД од 30 -40 км м3 
 

 

12.6 СТД од 40 -50 км м3 
 

 

13 

Превоз расутих материјала са утоваром 
и истоваром (уколико у претходним 
поузицијама није обрачунато у склопу 
цене). Обрачун базирати на бази 
превоза  м3 теретним возилом. 

  
 

 

13.1 СТД од 50 -75 км м3 
 

 

13.2 СТД од 75 -100 км м3 
 

 

14 

Сечење густог шибља преко 50 ком/м2 
Цена обухвата: одлазак на локацију, 
превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника. Обрачун по м2. 

м2 
 

 

15 

Сечење дрвећа моторном тестером. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, 
превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, сечење стабла 
изнад корена, кресање грана, резање 
стабла и дебљих грана на погодну 
дужину и слагање на страну. Обрачун 
по ком.  

  
 

 

15.1 Пречник стабла од 15-50 цм ком 
 

 

15.2 Пречник стабла преко 50 цм ком 
 

 

16 
Уклањање багерским тарупом растиње 
пречника до 150 мм до нивоа терена. 
Обрачун по м2 

м2  
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Радови се плаћају у року до 45 календарских дана након 

испостављања привремених и окончаних ситуација у складу са степеном 

изведених радова.Пре достављања, привремена и окончана ситуација се 

обавезно усаглашава са Надзорним органом наручиоца.

Радови се изводе у роковима дефинисаним сваким појединачним 

писменим налогом од стране Наручиоца путем надзорног органа. 

 

Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуде) _______________дана од дана отварања понуде. 

 

Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана када је 

Записнички извршена примопредаја свих радова):___________________ 

месеци од дана примопредаје радова. 

 

Поседовање ISO стандарда( навести које ISO стандарде понуђач 

поседује) : _________________________________ 

 

 
Датум      Потпис овлашћеног лица Понуђача 
      
______________________   _____________________________ 
  
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и  
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде.  
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Образац бр. 2. 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач __________________________________________, у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - уређење атарских путева, број ЈН 
10/2020, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији)  
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
 
  
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
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Образац бр. 3. 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
  
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _________________________________,у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - уређење атарских путева, број ЈН 
10/2020, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то:  
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне  
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) 
 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Подизвођача 

   
   

 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   
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Образац бр. 4. 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС»  
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације («Сл.гласник РС» 68/2015) 
достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - уређење атарских путева, 
број ЈН 10/2020.  

 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 

предметној јавној набавци, понуђач:_______________________________, из 
______________________ изјављује да је имао следеће трошкове :  
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења 
_______________ динара без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________      
динара без ПДВ-а 

3. Остали трошкови ____________________ динара без пдв-а. 
 

 
 
НАПОМЕНА: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и 
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су 
на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе 
наведене трошкове, под условом да их је понуђач стварно имао и тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 5. 
 

 
У складу са чланом 26. Закона,  

 
________________________________________ 

(назив понуђача) 
даје: 

  
И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - уређење атарских путева, 
број ЈН 10/2020, понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 6.  
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

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

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач_______________________________________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - уређење атарских путева, 
број ЈН 10/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  
 
  
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 7. 
 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСТОВРСНИХ РАДОВА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ 
ГОДИНЕ ( 2017, 2018, 2019 ) 

 

РБ  
Назив наручиоца и 
предмет уговора 

Година закључења 
уговора 

Вредност уговора 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
  
 
 
 
Напомена: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава своју Изјаву.  
Уз овај образац обавезно доставити Потврду инвеститора. 
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Образац бр.8   

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

_____________________________________  

Назив наручиоца  

_____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је понуђач: 

_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 

________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени 

члан) 

за потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року извео радове 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ 

године, чија је реализација окончана ___________ године. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити.  

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује 

да су горе наведени подаци тачни.  

Контакт особа Наручиоца: __________________________, 

телефон: ___________  

 

У _____________________ 

 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

издаваоца референце 

____________________ 

 

Напомена:Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за 

понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све 

податке тражене у датом моделу Потврде. 
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Образац бр. 9 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Врста предмета: РАДОВИ 

Ознака из општег речника набавке: 45233140-радови на путевима 

БРОЈ: IV-404-2/2020-90 

ДАНА:__________________. годинe 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

РАДОВА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА 
БРОЈ ЈН 10/2020 

 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________ 2020. 

године, између: 
  
1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа 
Заменик Начелника Општинске управе Рада Рајбер, дипл.правник (у даљем 
тексту: Наручилац)  
и  
2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ 
________________, матични број _____________,  рачун број 
________________________, који се води код ___________________банке,  
врста предузећа __________ кога заступа ___________________________ 
(у даљем тексту: Одабрани понуђач)  
 
НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, 
односно као понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведени 
назив подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је извођење радова на уређењу атарских путева у 

општини Бачка Паланка. 
Одабрани понуђач се обавезује да радове који су предмет овог 

Уговора изведе у свему према конкурсној документацији, прихваћеној 
понуди Одабраног понуђача заведеној код Наручиоца под бројем 
________________ дана _________________ , другим важећим прописима, 
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту 
радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 

http://www.backapalanka.rs/
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Уговор се закључује на износ од 3.750.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно ___________________ динара са ПДВ-а. Наручилац није у обавези 
да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у 
складу са стварно изведеним радовима. 

Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу фактурише изведене 

радове по јединичним ценама из образца понуде. 

 Овај уговор се закључује на годину дана од дана закључења Уговора.  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој  
буџетској години.  

Уколико се не обезбеде средства натредној буџетској години уговор 

ће се сматрати раскинутим. 

Цена из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени. 
 

Члан 3. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити 

на рачун Одабраног понуђача број ________________________________ 

код ___________________ банке по месечним привременим ситуацијама, 

сходно степену извршених радова и по окончаној ситуацији у року од 45 

дана рачунајући од дана испостављене ситуације за претходни месец. 

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно 

извршених радова. 

Количине и квалитет извршених послова, Наручилац контролише и 

прати путем Надзорног органа у виду овере Грађевинског дневника и других 

докумената што представља основ за признавање извршене реализације 

као и испостављања рачуна.  

Ниједан рачун за који није издат налог или обавештење надзорном 

органу у складу са одредбама уговора се неће признати нити платити. 

 
Члан 4. 

Радови на уређењу атарских путева ће се вршити сукцесивно по 
писменом налогу Наручиоца. Представници Наручиоца и Одабраног 
понуђача ће одмах по потписивању уговора, сачинити динамички План 
послова на реализацији послова, а у складу са расположивим средствима и 
осталим условима. 

Уколико Одабрани понуђач не поштује уговорене рокове односно 
рокове дефинисане Налогом и својом кривицом касни са извршењем посла, 
дужан је платити Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,1% дневно од 
укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења а највише 10 
% од уговорене вредности радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Одабраног понуђача, умањењем рачуна. 

Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју 
Одабрани понуђач проузрокује Наручиоцу. 

 
Члан 5. 

Гарантни рок на извршене радове износи 
________________________ и почиње да тече од дана када је Записнички 
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извршена примопредаја свих радова, која је документована свом 
неопходном документацијом, прописана Законом. 

Одабрани понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку 
отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога 
што се Одабрани понуђач није придржавао својих обавеза у погледу 
квалитета изведених радова. 

Одабрани понуђач је у обавези да по позиву Наручиоца о свом 
трошку отклони утврђене недостатке, настале у гарантном року, а најкасније 
10 календарских дана од дана позива. 

Ако Одабрани понуђач не поступи по примедбама Наручиоца из 

става 2. и 3. овог члана, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог 

извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Одабраног понуђача, 

без посебне судске одлуке.  

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да: 
 

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих 
стручних служби, 
- обезбеди вршење стручног надзора  
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са 
Извођачем. 

Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца 
посебним решењем. 

Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за 
његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог 
уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
Одабрани понуђач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора 

обављати професионално, стручно и савесно, ангажовањем 

квалификованог особља, савремених техничких средстава и опреме 

потребне и подобне за извођење радова који су предмет овог Уговора. 

Одабрани понуђач се обавезује да радове које су предмет овог 

Уговора изведе у складу са Законом о јавним путевима, Законом планирању 

и изградњи и Законом о основама безбедности саобраћаја, као и осталим 

подзаконским актима и важећим стандардима који се односе на предмет 

уговора. 

Одабрани понуђач је дужан да радова који су предмет овог Уговора 

извршава у складу са препорукама из ЈУС стандарда, а који се односе на 

техничке услове на материјал који се уграђује и начин извођења. 

Одабрани понуђач потврђује да испуњава све прописане услове за 

извођење уговорених радова као и да располаже важећим дозволама, 

лиценцама и одговоран је за евентуалну штету по овом основу. 

Одабрани понуђач је дужан да поступи по свим основаним 
примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке 
отклони о свом трошку. 
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Члан 8. 
Одабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а 

најдуже у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, преда 
Наручиоцу бланко меницу за добро извршење посла, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком 
важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  
 

Члан 9. 
Одабрани понуђач се обавезује да изврши обезбеђење градилишта 

предузимајући све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту животне средине утврђене законом. 

Одабрани понуђач се обавезује да ће се у току извођења радова, 
придржавати и примењивати свих законских пропис из области безбедности 
и здравља на раду, заштите на раду, заштите животне средине, 
противпожарне заштите и других законских прописа који регулишу област 
рада предметне јавне набвке, те сходно томе, безусловно, признаје 
искључиву личну прекршајну и кривичну одговорност за сву насталу 
материјалну и нематеријалну штету коју претрпе запослени или трећа лица, 
проузроковану његовим не спровођењем законских прописа, при чему на 
овај начин Наручиоца ослобађа од свакеодговорности по овом основу. 

 
Члан 10. 

Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, 
мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким 
нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Одабрани понуђач. 

Одабрани понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе 
потребне атесте о квалитету материјала, а по потреби и да испита квалитет 
материјала код за то овлашћене стручне организације. 

Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени 
материјал, не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и 
забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 
организације за контролу квалитета. 

 
Члан 11. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим 
случајевима што Наручилац и Одабрани понуђач признају: 
- ако Одабрани понуђач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 
15 радних дана у односу на уговорену динамику 
-ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама 
надзорног органа Наручиоца, 
- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту радова и квалитету из понуде Извођача 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за 
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира 
средство обезбеђења. Одабрани понуђач је у наведеном случају обавезан 
да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене 
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 
радове. 
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Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања 
изјаве.  

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
 

Члан 12. 
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Одговорни понуђач, а 

овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 
У случају раскида уговора Одговорни понуђач је дужан да изведене 

радове обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек 
изведених радова до данараскида уговора. 
 

Члан 13. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни 
прописи. 
 

Члан 14. 
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, 

уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских 
прописа. 

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање 
истог надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 
 

Члан 15. 
Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветнапримерка од којих по 2 

(два ) примерка задржава свака уговорна 
 
 
ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ     НАРУЧИЛАЦ  
 
_____________________     ____________________ 
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Образац бр.10 
 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да имам радно ангажоване следеће раднике који ће бити 
ангажовани на вршењу радова који су предмет ЈН бр. 10/2020:  
  

Кадровски капацитет 

рб име и презиме 
струка и/или број 
лиценце 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 


