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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Правилника о 

набавкама, број IV-016-5/2015-100 од 31.12.2015. године, Одлуке о покретању 

отвореног поступка јавне набавке радова, број IV-404-1/2020-168, од 30.06.2020. 

године и Решења о образовању комисије број IV-404-1/2020-169, од 30.06.2020. 

године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за отворени поступак јавне набавке радова - реконструкција коловоза и 

атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци 

ЈН број 19/2020 

са Изменама број 1 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I 
Општи подаци о јавној набавци 

 

3 

II Техничка спецификација  5 

III 
Техничка документација и планови 

 

20 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

21 

V 
Критеријуми за доделу Уговора 

 

29 

VI 
Обрасци који чине саставни део понуде 

 

30 

VII 
Модел уговора 

 

59 

VIII 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

75 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) Подаци о Наручиоцу: 

Наручилац: Општинска управа општине Бачка Паланка 

Адреса: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16 

ПИБ: 102102032 

МАТИЧНИ БРОЈ:08070687 

Интернет страница:www.backapalanka.rs   

 E-mail адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

 

2) Врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак. 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са 
чланом 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15). 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 
 

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Набавка радова – реконструкција коловоза и атмосферске канализације у 

Његошевој улици у Бачкој Паланци 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина 

4) Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив 

и ознака из општег речника набавки 

 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

5) Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци или оквирног споразума 

 Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

  

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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6) Контакт: 

Комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне 

информације или појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, 

Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, Бачка Паланка, или путем 

електронске поште jnabavke@backapalanka.org.rs сваког радног дана (понедељак – 

петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација и 

појашњења путем телефона није дозвољено. 

  

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА 
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКAТА 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовина 

саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана 

обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и чувати 

полигоне тачке, репере и сталне тачке. 

Обрачун изведених радова врши се по m2 исколчене трасе. 

1.2. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Уколико је за време извођења радова потребно регулисати јавни саобраћај, 

потребно је сачинити план радне сигнализације, за коју треба прибавити 

сагласност надлежних органа. Сигнализацију поставити према плану. 

Обрачун радова врши се на основу свих трошкова постављања, монтаже и 

демонтаже знакова, као и одржавања за време извођења радова. У цену се 

урачунава 10% вредности набавке знакова. 

1.3. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РИГОЛА 

Постојеће риголе, које по пројекту треба уклонити, ручно разрушити заједно са 

бетонском подлогом испод риголе. Порушене риголе очистити од бетона и 

малтера, утоварити у возило, транспортовати до депоније, истоварити и сложити у 

правилне фигуре. Такође, шут настао приликом рушења ригола треба утоварити у 

возило и превести до депоније коју одреди надзорни орган, истоварити и 

распланирати. 

Уколико се порушене риголе могу поново употребити исте депоновати на место 

новог уграђивања. 

Обрачун изведених радова врши се по m' уклоњених ригола, за сав рад, материјал 

и транспорт, а према горњем опису. 

1.4. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СЛИВНИКА 

Постојеће сливнике, који се по пројекту више неће користити, ручно разрушити 

заједно са бетонским делом. Решетке сливника утоварити у возило и 

транспортовати на место које одреди надзорни орган. Такође, шут настао 
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приликом рушења сливника треба утоварити у возило и превести до депоније коју 

одреди надзорни орган, истоварити и распланирати. 

Уколико се решетке сливника могу поново употребити исте депоновати на место 

новог уграђивања. 

Обрачун изведених радова врши се по комаду уклоњеног сливника, за сав рад, 

материјал и транспорт, а према горњем опису. 

1.5. ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА 

На деловима где се постојећи асфалтни коловоз, према пројекту, проширује или 

наставља, треба извршити степенасто засецање асфалтног коловоза (d=6 - 10cm) 

пнеуматским чекићем са откопном лопатицом или циркуларним резачем. Линија 

засецања на површини коловоза треба да је права. Степени засецања по висини 

су равни висини изведених слојева, са хоризонталним ходом од око 10cm за 

асфалтне слојеве. Материјал добијен рушењем утоварити у возило, 

транспортовати на депонију или употребити на градилишту. 

Обрачун изведених радова врши се по m' припремљеног коловоза за наставак, а 

према горњем опису. 

1.6. СТРУГАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА 

На делу уклапања коловоза и на делу где је нивелета издигнута у односу на 

постојећи коловоз или на местима колотрага, обавити стругање асфалта у 

слојевима дебљине 8 - 10cm. На делу издизања нивелете стругање, односно 

храпављење, извести да би се добила квалитетнија веза између постојећег 

коловоза и новог слоја асфалта. Материјал добијен стругањем утоварити у 

транспортно средство, транспортовати до депоније коју одреди надзорни орган, 

истоварити и распланирати. 

Обрачун изведених радова врши се по m2 истругане површине, а у цену је 

урачунат утовар и транспорт иструганог материјала на депонију на даљину до 

5km, уз сагласност надзорног органа. 

1.7. ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА 

Постојећи шахтови канализације, који својим висинским положајем не одговарају 

новопројектованим котама, уклапају се уз одговарајуће издизање - спуштање (10 - 

20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав материјал 

настао при регулисању шахтова утоварити у возило, транспортовати на депонију 

по упутству надзорног органа, истоварити и распланирати. 
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Обрачун изведених радова врши се по комаду регулисаног шахта, за сав рад и 

материјал, а према горњем опису. 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1. ОТКОП ХУМУСА 

Опис, обим и садржај радова 

Рад представља површински откоп хумуса добијен при ископу у широком откопу на 

траси и позајмишту, као и испод насипа дебљине до 40cm, са транспортом, или 

гурањем машинским путем у депонију са стране, у појасу путног земљишта. Сав 

рад мора да буде изведен у складу са пројектом и овим техничким условима, 

односно SRPS U.E1.010. 

Извођење радова 

Површински откоп хумуса се изводи где год је потребно ради припреме темељног 

тла. Хумус треба откопати до носивог тла. Ископани материјал депоновати уз 

трасу, изван површине темељног тла, тако да каснији приступ до њега и употреба, 

буду неометани. Транспорт (гурање) материјала мора да буде пажљиво извршено 

и његов квалитет очуван ради каснијег коришћења при озелењавању косина. Мора 

да буде тако депонован да не спречава одвођење површинске воде и угрози 

стабиност косина. 

Мерење 

Овај рад се не мери ради плаћања, али се у попречне профиле уцртавају 

изведене дебљине хумусног слоја. 

Плаћање 

Плаћање се обавља по m3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10m, за 

сав рад и материјал. 

2.2. ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ 

Обим и садржај радова 

Рад обухвата све широке откопе свих врста земљаних материјала са одвозом 

(гурањем) ископаног материјала у насипе, депоније. 

У те радове су укључени сви откопи засека, усека, позајмишта, корекције водотока, 

девијација путева, као и широки откопи при извођењу објеката. 
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Сви ископи треба да буду извођени према предвиђеним нагибима и котама из 

пројекта, узимајући у обзир захтеване карактеристике за неменску употребу 

ископаног материјала. 

Прописи за извођење радова 

Треба користити стандард SRPS U.E1.010 - Земљани радови на изградњи путева. 

Извођење радова 

Овакве врсте ископа треба обављати употребом механизације и других средстава 

да би ручни рад био минималан. 

Ископи у тврдом каменитом материјалу изводе се машинским бушењем, 

дубинским и обичним минирањем, поновним минирањем већих стена, уколико је 

захтевана наменска употреба ископаног материјала. 

Извршити ископ 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. 

Мерење 

Мерење количина за обрачун се ради на основу стварних количина ископа, 

мерених у самониклом стању са уклоњеним хумусом, а на основу попречних 

профила и по коначном ископу у оквиру пројекта (промена) које је одобрио 

надзорни орган. 

Плаћање 

Плаћање се обавља по m3 ископаног самониклог материјала са гурањем до 20m, 

припремљеног за транспорт. 

2.3. НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА 

Након откопавања хумуса, испод насипа и ископа засека приступа се набијању 

подтла. Набијање подтла извести механичким средствима. Захтева се збијеност 

подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне 

лабораторијске збијеност, а у дубини до d=50cm. У случају да се на извесним 

местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз 

додавање песковито - шљинковитог материјала док се не остваре захтеване 

величине збијености. Овај допунски рад се не плаћа посебно, већ само трошкови 

око набавке песковито - шљунковитог материјала. 
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Обрачун изведених радова врши се по m2 набијеног подтла за сав рад, материјал 

и контролна испитивања. 

2.4. ЗАМЕНА СЛОЈА СЛАБОГ ТЕМЕЉНОГ ТЛА БОЉИМ МАТЕРИЈАЛОМ 

Слаби материјал темељног тла замењује се квалитетнијим материјалом јер се због 

лоших геомеханичких карактеристика материјала у темељном тлу уз уобичајени 

начин рада не могу постићи захтевани резултати збијености. Потребно је извршити 

ископ земљаног материјала који се због својих лоших геомеханичких 

карактеристика мора заменити, депоновати га и заменити бољим материјалом 

(песком) уз потребно набијање. Обим замена слабог материјала и врсту замене 

урадити уз сагласност надзорног органа, а измене констатовати у грађевински 

дневник и књигу. 

Рад на уградњи слоја песка обухвата набавку песка са довозом, насипање, 

разастирање, потребно влажење, планирање, набијање према прописима и 

контролно испитивање. Израда слоја песка изводи се према пројектованим 

попречним профилима, котама и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање од 

5cm. Збијање слоја песка изводити вибрационим средствима, са збијањем до 

постизања захтеване збијености. Контролу збијености изведених слојева 

проводити опитном кружном плочом пречника d=30cm, при чему се захтева 

минимална вредност модула стишљивости Ms=25MN/m2. 

Обрачун изведених радова врши се по m3 замењеног материјала у самониклом 

стању, а обухвата ископ и транспорт лошег материјала, набавку и довоз 

квалитетног материјала и набијање истог. 

2.5. ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА 

Рад на изради насипа од песка обухвата набавку песка са довозом, насипање, 

разастирање, потребно влажење, планирање, набијање према прописима и 

контролно испитивање. Израда насипа изводи се према пројектованим попречним 

профилима, котама и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање од 5cm. 

Збијање насипа изводити вибрационим средствима, 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 d=30cm, при чему се захтева минимална вредност модула 

стишљивости Ms=25MN/m2. 

Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог насипа у збијеном стању за сав 

рад, материјал, транспорт и контролна испитивања у складу са горњим описом. 
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2.6. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

Обрада постељице састоји се од планирања постељице по пројектованим котама 

и допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености. Завршно 

ваљање извршити глатким ваљком да би се добила равна површина постељице, 

при чему се дозвољавају одступања од ±2cm у односу на пројектоване коте. 

Испитивање збијености постељице вршити опитном кружном плочом пречника 

30cm, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости 

Msmin=25MN/m2. 

Обрачун изведених радова врши се по m2 за сав рад и материјал, са контролним 

испитивањима. 

2.7. ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА И БАНКИНА 

Рад обухвата хумузирање равних површина, косина усека и насипа и банкина, са 

потребним затравњавањем, у слојевима 15 - 30cm. Хумузирање површина 

извршити хумусом који је претходно скинут са трасе и депонован у фигуре. 

Уколико је хумус на депонији сув треба га при наношењу разастирати и квасити 

водом. После разастирања и планирања слоја хумуса приступити његовом лаком 

сабијању. Уколико нема довољно хумуса на лицу места исти допремити из 

позајмишта или са места које одреди надзорни орган. Допрема материјала из 

позајмишта обрачунава се посебно по позицији транспорта земљаних материјала. 

Обрачун изведених радова врши се по m2 хумузиране и затрављене површине, а 

ценом израде обухваћен је сав рад и материјал. 

2.8. РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈИ 

Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала до IV категорије који је довежен 

на депоније, разастирати на депонији у слојевима и грубо испланирати према 

упутству надзорног органа. 

Обрачун изведених радова врши се по m3 самониклог разастртог материјала, за 

сав рад и материјал. 

2.9. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Вишак ископа хумуса и земљаног материјала, те допрема материјала из 

позајмишта за израду насипа или хумузирање до IV категорије, утоварити и 

транспортовати до депоније или пак до места уграђивања, на даљине из 

предрачуна радова. Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар и 

грубо разастирање. 
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Обрачун изведених радова врши се по m3 утовареног, превезеног, истовареног и 

грубо разастртог материјала у самониклом стању. 

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.1., 3.2. ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ (ДОЊА ПОДЛОГА) ОД НЕВЕЗАНОГ КАМЕНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

Опис 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо разастирање и фино 

разастирање, евентуално квашење, те збијање носећег слоја од невезаног каменог 

материјала, према димензијама и посебним захтевима датим у пројекту. 

Извођење 

Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора да буде 

припремљен према захтевима из ових техничких услова. Тек када надзорни орган 

прими претходни слој и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи 

носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју да се возе по разастртом 

или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино 

испланирати, у дубини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване 

дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације материјала. Сабијање се 

врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора да има пројектоване коте, 

ширину и пад, како је дато у пројекту. 

Квалитет основних материјала 

За израду доњег носећег слоја може да се примени природни или сепарисани 

шљунак, као и дробљени камени агрегат, а у зависности од пројектног решења. 

Контролу квалитета при претходним испитивањима извршити по следећим 

прописима: 

SRPS B.B0.001 Природни агрегат и камен; узимање узорака 

SRPS B.B8.002 Испитивање постојаности камена на мразу 

SRPS B.B8.010 Одређивање воде коју упија природни камен 

SRPS B.B8.012 Природни камен, испитивање чврстоће на притисак 

SRPS B.B8.030 Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама 

SRPS B.B8.031 Упијање воде агрегата 

SRPS B.B8.032 Запреминска маса камена, порозност и густина камена 
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SRPS B.B8.036 Одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 

0,02mm 

SRPS B.B8.037 Одређивање трошних зрна у крупном агрегату 

SRPS B.B8.038 Садржај глине и муљевитих састојака 

SRPS B.B8.045 Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању 

(Los Angeles) 

SRPS B.B8.047 Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 

SRPS.B.B8.048 Испитивање облика зрна каменог агрегата 

SRPS U.B1.012 Одређивање влажности 

SRPS U.B1.016 Одређивање запреминске масе тла 

SRPS U.B1.018 Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 

0,08mm аерометрисањем (или по SRPS B.B8.036) 

SRPS U.B1.038 Одређивање оптималне садржине воде 

SRPS U.B1.042 Одређивање калифорнијског индекса носивости. 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

Критеријуми за оцену квалитета материјала 

Невезани камени агрегат који се користи за израду ових слојева мора да задовољи 

захтеве у погледу: 

- физичко - механичких и минералошко - петрографских карактеристика саме 
стене и агрегата; 

- гранулометријског састава; 

- носивости; 

- садржаја органских материја и лаких честица. 
 

Физичко - механичка својства камена од којег се производи дробљени агрегат: 

Средње чврстоће на притисак у сувом 

стању 
мин. 120MPa 

Упијање воде (% масе) 1% 

Постојаност на смрзавање (25 Камен је постојан на смрзавање ако је 



Конкурсна документација за ЈН бр.19/2020  
страна 13 од 90 

 

 

циклуса смрзавања) пад средње чврстоће на притисак 

после смрзавања до 20% у односу на 

средње притисне чврстоће у сувом 

стању. 

Минералошко - петрографски састав 

Камен може да буде еруптивног, 

седиментног, метаморфног порекла. 

Не дозвољава се присуство 

лапораца, глинених шкриљаца, меких 

и глиновитих пешчара, конгломерата, 

распаднутих гранита и гнајсева. 

 

Физичко - механичка својства зрна каменог агрегата: 

- удео зрна неповрљног облика (3:1) макс. 40% 

- упијање воде (SRPS B.B8031) макс. 1,6% 

- трошна зрна    макс. 7% 

- отпорност на хабање (Los Angeles) макс. 40% 
 

Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим 

границама: 

Квадратни отвор 

сита (mm) 

Пролаз кроз сита, према масама (%) 

шљунак дробљени аграгат 

0/80mm 0/63mm 0/31,5mm 

0,09 2 - 15 2 - 11 2 - 9 

0,25 5 - 20 8 - 17 5 - 15 

0,50 7 - 26 11 - 24 8 - 21 

1,0 11 - 34 15 - 33 11 - 30 

2,0 18 - 44 20 - 44 15 - 40 

4,0 26 - 56 27 - 56 20 - 50 

8,0 36 - 69 38 - 69 28 - 62 
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16,0 50 - 85 56 - 85 46 - 75 

31,5 72 - 100 85 - 100 95 - 100 

45,0 85 - 100 100 100 

63,0 100   

Поред наведеног критеријума, материјал мора да задовољи и захтеве: 

- да је постојан на атмосферилије; 

- да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим 
метеоролошким условима; 

- учешће финих фракција (<80μm) треба да је <6%; 

- индекс пластичности финих честица Ip<12; 

- степен неравномерности У=15 - 30; 

- носивост при степену збијености Sz=95% у односу на модификовани Прокторов 
опит за материјал 0/31mm CBRlab>80%, за материјал 0/63mm и 0/80mm 
CBRlab>30%; 

- садржај органских материја и лаких честица не сме да буде већи од 3% 
тежински за метеријал 0/31mm, а не сме да буде већи од 5% за материјал 
0/63mm и 0/80mm. 
 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола квалитета врши се на сваких 2000m3 употребљеног материјала, односно 

на сваку промену материјала у складу са стандардима: 

- оптимална влажност и максимална запреминска маса (SRPS U.B1.038) 

- гранулометријски састав (SRPS U.B1.018) 

- садржај глине и муљевитих честица (SRPS B.B8.036) 

- степен збијености односно носивост изведеног слоја као и влажности у 
моменту испитивања врши се на сваких 50m' изведеног слоја. 
 

Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

- степен збијености мора да буде ≥98% у односу на модификовани Прокторов 
опит. Ако се контрола носивости збијеног слоја врши методом кружне плоче, 
модул стишљивости мора да буде одређен на опитној деоници упоредним 
испитивањима при оптималној влажности материјала оверен од стране 
надзорног органа као метод даљег испитивања; 

- испитивање равности врши се летвом дужине 4,0m, на сваком попречном 
профилу. Одступање не сме да буде веће од ±10mm за материјал 0/31mm, 
односно ±15mm за материјал 0/63mm или 0/80mm; 
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- висине израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од 
пројектоване од 0 - 10mm, што се проверава нивелманским снимањем за 
материјал 0/31mm, односно 0 - 15mm за материјал 0/63mm или 0/80mm. 

 

Критеријуми за обрачун изведених радова 

 

У случају трајног присуства неквалитетно изведеног слоја (не испуњава 

критеријуме квалитетног извођења радова) надзорни орган ће применити 

умањење вредности изведених радова на припадајућој површини: 

- уколико материјал по свом гранулометријском саставу излази из дозвољеног 
граничног појаса, радови се не примају и мора да се изврши корекција 
материјала. Сви следећи слојеви, уколико се изведу, не признају се у 
потпуности; 

- за одступања у степену збијености, односно носивости слоја од утврђеног 
критеријума, извршиће се умањење вредности радова за припадајућу 
површину: 

 

Остварен степен збијености Проценат умањења 

од 98% до 97% 2 - 10% 

од 97% до 95% 10 - 50% 

испод 95% 100% 

 

- за одступања по питању равности од дозбољених величина умањење је 10%; 

- одступања висине изведеног слоја од дозвољених вредности подразумева, да 
се не толеришу одступања у позитивном смислу. Све мање висине од 
пројектованих подразумевају да се изврши рушење и поновна израда слоја или 
изврши надоградња материјалом следећег слоја о трошку извођача; 

- одступања изведене дебљине слоја од пројектоване су дозвољена само ако 
није угрожена дебљина следећих слојева, а изведени слој има своју минималну 
технолошку дебљину (3xdмакс.). Недостајућа дебљина слоја може да се 
компензује извођењем следећег слоја, а већа дебљина слоја подразумева 
интервенцију која ће довести слој на планирану коту. 

 

Укупна вредност одбијања представља збир свих појединачних умањења. 

 

Мерење и плаћање 

 

Обрачун и плаћање се врши по m3 изведеног и од стране надзорног органа 

примљеног слоја пројектоване дебљине. 
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3.3. БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ СЛОЈ 

 

Опис 

 

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и 

збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и 

битумена у једном слоју пројектованих дебљина, односно према котама, 

димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у пројекту. Избор врсте 

материјала дефинисан је пројектом, односно важећим прописима. 

 

Материјали 

 

Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала: 

- камено брашно карбонатног састава; 

- дробљени камени агрегат 0 - 4mm; 

- дробљени камени агрегат >4mm; 

- везиво БИТ45, БИТ60. 
 

Извођење, квалитет и испитивање 

 

Битуменизирани материјал од кога се изводи носећи слој мора по својим 

реолошким карактеристикама да испуњава услове дефинисане у пројекту 

коловозне конструкције. 

 

Битумен мора да има: 

- тачку размекшавања по ПК >57°C; 

- пенетрацију на 25°C од 35 - 42 (1/10mm); 

- индекс пенетрације ИП >0,5; 

- дуктилитет на 25°C >70mm; 

- тачку лома по Фрасу <- 8°C; 

- садржај прафина ≤2,2%. 
 

Мерење и плаћање 

 

Обрачун и плаћање се врши по m2 изведеног слоја, укључујући сав рад и 

материјал, који одговара захтеваном квалитету прописаном Техничким условима. 

 

3.4. ХАБАЈУЋИ СЛОЈ ОД АСФАЛТ БЕТОНА 

 

Опис 
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Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и 

збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и 

битумена у једном слоју константне дебљине, односно према котама, димензијама 

и евентуално посебним захтевима датим у пројекту. 

 

Материјали 

 

Саставни материјали за израду хабајућег слоја: 

- камено брашно карбонатног састава; 

- дробљени камени материјал 0 - 2mm; 

- дробљени камени агрегат силикатног састава >2mm; 

- везиво БИТ60. 
 

Извођење, квалитет и испитивање 

 

Извођач је дужан да поштује све обавезе наведене под "Општим условима за 

асфалтне радове" (саставни део ових Техничких услова) за наведену врсту 

производа. У случају трајно неквалитетно изведених радова примениће се 

правила наведена у "Општим условима за асфалтне радове" под тачком "Обрачун 

неквалитетно изведених радова". 

 

Мерење и плаћање 

 

Обрачун се врши по m2 извршеног посла, који одговара захтеваном квалитету 

прописаном Техничким условима. 

 

3.5. ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА 

 

Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 12/18cm. Ивичњаци се 

постављају у усправном положају, са нето висином од 8cm, односно у положеном 

положају са нето висином од 2+2=4cm у односу на коловоз (детаљно утврђено у 

оквиру Техничког описа). 

 

Ивичњаци се полажу у мршави бетон чија је марка МБ10 и МБ15. 

 

Технологија извршења 

 

Надзорни орган мора да испита и прими претходно сабијени носећи слој, на који се 

постављају ивичњаци. 
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Ивичњаци се постављају пре израде асфалтних слојева. 

 

Поједине детаље око ископа, подлоге од бетона, полагање ивичњака и фугирање 

спојева изводити према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1cm 

извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3.Висински и 

ситуациони положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају 

бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави 

и неоштећени ивичњаци. 

 

Све мере за правилно уграђивање морају бити испоштоване, односно правилно 

обликован ископ, правилно и стручно припремљена постељица за бетонску 

подлогу, полагање само сувих префабрикованих елемената и стручно извођење 

спојница, које ће обезбедити прионљивост бетона са ивичњаком. После полагања 

ивичњака предузети заштитне мере против деловања ветра, сунца и мраза. 

 

По завршетку радова, ивичњаци морају бити чисти и неоштећени. 

 

Контрола квалитета 

 

Контролу бетона вршити према контроли предвиђеној за бетон. 

 

Прописи који се примењују 

 

Обавезна је примена стандарда: 

- СРПС У-Е3.020 - Технички услови за израду бетонских коловоза 

- СРПС У-М3.095 - Маса за заливање наставака на коловозима. 
 

Мерење и плаћање 

 

Количина извршеног рада мери се према стварно извршеним количинама у m', а 

према пројекту и плаћа се према јединичним ценама из уговора, која обухвата 

пуну компензацију за набавку свих материјала и елемената, транспорт, припрему 

подлоге и уграђивање елемената. 

 
2.СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

Спецификација радова дата је у Образцу структуре цене. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
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Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 
календарских дана, који почиње да тече даном увођења у посао понуђача од 
стране Надзорног органа, када се стекну услови, што се записнички констатује. 
 
4. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
Место извођења радова: Улица Његошева у Бачкој Паланци на катастарским 
парцелама број 2618, 7378, 2854/1, 2612/1, 7377/1, 2620/7, 2622, 7379, 2624, 7380, 
7381, 2850/4 И 7375/1 КО Бачка Паланка - град. 
 
5. ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЈЕ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 
 
Понуђач има могућност обиласка локације, а у обавези је да изврши увид у 
пројектно техничку документацију.  
Ради обезбеђења услова за припрему прихватљиве понуде, Наручилац ће 
заинтересованим лицима омогућити обилазак локације, на којој ће се изводити 
радови за предметну јавну набавку, као и увид у техничку документацију. 
Захтев заинтересованог лица, треба да буде на меморандуму, потписан од стране 
овлашћеног лица, са тачним подацима о лицу које ће са уредним овлашћењем 
извршити наведени обилазак и увид, као и жељени дан и време обиласка и увида.  
Евентуални обилазак локације и обавезан увид у пројектно техничку документацију 
могуће је извршити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, уз 
претходну писмену најаву од најмање 2 дана, радним даном, у времену 09,00-
14,00 часова, на e-mail адресу: dejan.skoric@direkcijabp.rs. Контакт особа је: Дејан 
Шкорић, контакт тел. 064/8641560. 
На дан отварања понуда није могуће извршити обилазак локације и увида. 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду, морају да изврше 
увид у пројектно техничку документацију, што ће Наручилац евидентирати на 
Обрасцу - изјави о извршеном увиду у пројектно техничку документацију 
(Поглавље VI - образац 7) из ове конкурсне документације. Образац потписује 
овлашћено лице потенцијалног понуђача и представник Наручиоца. 
Понуђач је дужан да потпише уговор о јавној набавци, у року од 3 дана од дана 
када је исти примио, или у року од 3 дана од када је примио обавештење да 
приступи потписивању уговора у службеним просторијама Наручиоца, на адреси: 
Општина Бачка Паланка, Краља Петра I број 16, 21400 Бачка Паланка, 
канцеларија број 29. 
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће 
поступити сагласно члану 113. став 3. ЗЈН, а из приложене гаранције за озбиљност 
понуде наплатиће штету коју трпи. 

 
Место:_____________  
          Понуђач: 
 
Датум:_____________       _____________________ 
  

mailto:kler@backapalanka.org.rs
mailto:ivananikolic@backapalanka.org.rs
mailto:ivananikolic@backapalanka.org.rs
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ: 
 
Наручилац поседује Техничку документацију и то: Пројекат број Е-8/18_ПЗИ, од 
октобра 2019.године, који је израђен од стране ЈП ”Стандард” Бачка Паланка.  
Лице за контакт ради увида у Техничку документацију је Дејан Шкорић, контакт тел. 
064/864-15-60, e-mail адреса: dejan.skoric@direkcijabp.rs. 
Образац структуре цене ове конкурсне документације, сачињен је на основу 
наведене Техничке документације. 

 

  

mailto:kler@backapalanka.org.rs
mailto:ivananikolic@backapalanka.org.rs
mailto:ivananikolic@backapalanka.org.rs
mailto:ivananikolic@backapalanka.org.rs
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

IV.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, и то:  

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. 

Закона); 

Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног 

суда;  

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

за физичко лице: / 

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 (члан 75. став 1. 

Закона); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом 
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се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања 

мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела 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 зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод 

из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два 

месеца рачунајући од дана отварања 

понуда. 

3. Да је измирио доспеле порезе, Уверење Пореске управе Министарства 
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доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе када има 

седиште на њеној територији  

(члан 75. став 1. Закона); 

 

финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног 

органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Докази не могу бити старији од два 

месеца рачунајући од дана отварања 

понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, 

запошљавању и условима 

рада, заштити животне 

средине, као и да нема 

забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

(члан 75. став 2. Закона) што 

је Понуђач дужан да изричито 

наведе при састављању 

понуде . 

Понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе 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, те испуњеност 

истих доказује достављањем Изјаве. 

(поглавље VI-Образац 5 конкурсне 

документације). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у овом 
поглављу, у тачки 1.1. и то од 1)  до 3) и у члану 75. став 1. Закона. 
 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуњава све обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у 

члану 75. став 1. и 2. Закона. 

 

IV.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

Уколико је понуђач правно лице, 
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Да понуђач располаже 

финанијским капацитетом за 

учешће у поступку предметне 

јавне набавке, што подразумева: 

- да је понуђач у периоду од 
12 месеци пре 
објављивања Позива за 
подношење понуда на 
Порталу јавних набавки 
није био неликвидан. 
 

- да је понуђач у претходне 
три обрачунске године 
(2016., 2017., 2018.) 
остварио укупне приходе у 
минималном износу од 
50.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

 

 

 

доставља: 

 Потврду Народне банке Србије, 
Одељења за принудну наплату 
Крагујевац, да понуђач у периоду од 
12 месеци пре објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био неликвидан. 

 Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац БОН-ЈН), који 
издаје АПР (копија) за 2016, 2017. и 
2018. годину.  

Уколико је понуђач предузетник ПДВ 

обвезник, предузетник који води 

пословне књиге по систему 

простог/двојног књиговодства, 

доставља: 

 Биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на 
приход од самосталних 
делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао 
обављање делатности за три 
године (2016.,2017.,2018. годину); 

 Потврде пословне банке о 
оствареном укупном промету на 
пословном - текућем рачуну за три 
обрачунске године (2016., 2017., 
2018 годину). 

 Потврду Народне банке Србије, 
Одељења за принудну наплату 
Крагујевац, да понуђач у периоду 
од 12 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 

У случају подношења заједничке 

понуде, задати услов о неопходном 

финансијском капацитету, чланови 

групе понуђача испуњавају 

заједно.Уколико понуђач наступа са 
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подизвођачем, за подизвођача не 

доставља тражене доказе о 

финансијском капацитету, већ је 

дужан је да сам испуни задати услов. 

 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

- да је понуђач изводио радове 

на санацији, реконструкцији и 

изградњи саобраћајница, у 

вредности од најмање 

25.000.000,00 динара без ПДВ-

а, у претходне три обрачунске 

године (2017.,2018.,2019.)  

 

 

Списак изведених радова (референц 
листа) потписана од стране Понуђача. 
Уколико заједно испуњавају чланови 
групе сваки члан потписује своју 
референц листу (Образац референтна 
листа, Поглавље VI, Образац 8.), који 
су прихватљиви само у случају да су за 
радове који су предмет уговора 
достављене окончане ситуације (или 
рачуни) издате инвеститорима и 
потврде ранијих корисника оверене и 
потписане од стране одговорног лица 
(Образац потврде о реализацији раније 
закључених уговора, Поглавље VI, 
Образац 9.) 

Напомена: Потврде Наручилаца могу 
бити достављене и на другим 
обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне 
документације.У случају подношења 
заједничке понуде, чланови групе 
понуђача заједно испуњавају задати 
услов о пословном капацитету, 
уколико понуђач наступа са 
подизвођачем, дужан је да сам испуни 
задати услов о пословном 
капацитету 
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 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

- Лица са VII или VIII степеном 

стручне спреме саобраћајног или 

грађевинског смера која поседују 

важећу лиценцу за извођење 

радова на пословима нискоградње 

(путева и путних објеката) број 

лиценце 412 или 415 или 418 или 

712 или 812 – 2 извршиоца 

- Лица која су оспособљена за 

извођење радова на пословима 

нискоградње - путева и путних 

објеката (грађевински радници, 

возачи теретних возила, руковаоци 

грађевинских машина.....) – 12 

извршилаца 

- Асфалтери –12 извршилаца 

- Лице за безбедност и здравље на 

раду – 1 извршилац 

- М образац и фотокопије уговора о 
радном ангажовању по неком од 
основа у складу са Законом о раду у 
којем ће бити наведен минималан рок 
ангажовања лица који не може бити 
краћи од уговореног рока 
- фотокопије лиценце 412 или 415 или 

418 или 712 или 812 за носиоца личнe 

лиценце и потврда Инжењерске 

коморе Србије о важењу лиценце  или 

Решење Mинистaрствa 

грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и 

инфрaструктурe 

- уверење о положеном стручном 
испиту за обављање послова 
безбедности и здравља на раду за 
лице за безбедност и здравље на 
раду 
- Образац бр. 11 - Изјава о 
кадровском капацитету (навести сва 
лица која ће бити ангажована на 
реализацији предмета јавне набавке, 
а минимум 27)  

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

да располаже са следећом 

опремом: 

-укњижена/уписана у катастар 

непокретности асфалтна база 

капацитета минимално 150 

тона/час која је у претходне три 

календарске године производила 

минимално по 15.000 тона 

асфалта сваке године и налази се 

на удаљености максимално 70 км 

од раскрснице Светозара 

Милетића – Краља Петра у Бачкој 

Паланци – 1 комад 

- финишер за асфалт са мин. 

ширином од 3 м – 2 комада 

- ваљак гума-пегла тежине преко 6 

тона – 1 комад 

- Приликом достављања понуде 
доставља се: 

- Образац 10. 
- 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  
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- ваљак гума-гума тежине преко 12 

т – 1 комад 

- вибро ваљак  за тампонске 

слојеве – 2 комада 

- машина за скидање асфалта – 

Wirtgen "или одговарајуће" – 1 

комад 

- цистерна за воду – 1 комад 

- радна машина – комбинирка – 3 

комада 

- грејдер – 1 комад 

- утоваривач – 2 комада 

- камион кипер носивости преко 10 

тона – 5 комада 

- камион кипер носивости до 10 

тона – 5 комада 

- покретни компресор – 1 комад 

- машина за сечење бетона и 
асфалта – 1 комад 

 

- 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 опрема или уговором о 
лизингу са копијама саобраћајних 
дозвола (уколико је издата нова 
саобраћајна дозвола, исту треба 
очитати и одштампати)  
- За асфалтну базу обавезно 
доставити:1. Извод из листа 
непокретности или извод из 
земљишних књига где се јасно види 
да је асфалтна база легално уцртана 
односно да поседује употребну 
дозволу и уговор о закупу уколико 
асфалтна база није у власништву  
(Напомена: уговор о закупу мора да 
се односи на период од најмање 15 
месеци од дана отварања понуда); 2. 
Купопродајни уговор или рачун са 
наведеним производним капацитетом 
асфалтне базе; 3. Карту са 
одштампаном и обележеном трасом 
пута и локацијом асфалтне базе базе 
помоћу фрее онлине даљинара, који 
се налази на веб адреси: 
http://www.registracija-vozila.rs/daljinar-
udaljenosti-izmedju-gradova ili 
www.maps.google.com; 4. Образац бр. 
12 
- Књиговодствена лагер листа или 
аналитичка картица за претходне 3 
године из које се види количина 
произведеног асфалта на годишњем 
нивоу. 

 
НАПОМЕНА: 
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 о стручној оцени понуда 

http://www.maps.google.com/
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оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ак понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказују испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог 
поглавља.  
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно . 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од 
доказа одређених конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
На основу члана 79. став 10. ЗЈН, ако се у држави у којој понуђач има седиште не 
издају докази из члана 77 ЗЈН, 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. 
Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН, чини саставни део ове Конкурсне 
документације. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“. 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ (Чл.84. став 4. Закона) 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок 
извођења радова. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба.  

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

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све 
те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити 
додељен понуђачу који  буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) 

2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ (Образац  2) 

3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3) 

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац 4) 

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ.75. СТАВ 2.ЗЈН (Образац 5) 

6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ (Образац 6) – 

доставља понуђач који је извршио обилазак локације 

7)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ (Образац 7) 

8) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (Образац 8) 

9) ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (Образац 9) 

10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ (Образац 10) 

11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ (Образац 11) 

12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АСФАЛТНОЈ БАЗИ (Образац 12) 

13) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН (Образац 13) 

14) МОДЕЛ УГОВОРА (Образац 14) 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда број ________________ од ________________________ за јавну набавку 

радова –реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици 

у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020. 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Врста правног лица  

 

1.микро                 4. велико 

2. мало                  5. физичко лице 

3. средње              6. јавно предузеће 

Име особе за контакт:  

Законски заступник:  

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

II 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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III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста правног лица  1.микро                  4. велико 

2. мало                  5. физичко лице 

3. средње              6. јавно предузеће 

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник:  

 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 правног лица  1.микро                  4. Велико 

2. мало                  5. физичко лице 

3. средње              6. јавно предузеће 

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник:  

 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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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник  

3) Назив учесника заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Законски заступни  

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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V ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови - реконструкција коловоза и 

атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020. 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

Рок и начин плаћања 

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.  

Рок важења понуде  _______ дана, (минимум 60) дана, од дана 

јавног отварања понудa 

Рок за извођење радова ________ дана, (не може бити дужи од 120 

календарских дана, од дана увођења  понуђача 

у посао) 

Гарантни рок ________ године/а, (не може бити краћи од 2 
године, рачунајући од дана записничке 
примопредаје радова и предаје гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року.За 
уграђени материјал важи гаранција 
произвођача, рачунајући од дана 
примопопредаје радова.) 

 
Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен 
подизвођачу:_________ (попуњава само понуђач који подноси понуду са 
подизвођачем). 
 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  
Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су наведени у обрасцу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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Образац 2. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________ у 

поступку доделе уговора у јавнoj набавци радова – реконструкција коловоза и 

атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020. 

 

1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ  

БРОЈ 
ПОЗИ
ЦИЈЕ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА (дин.) 

УКУПНА ЦЕНА 
(дин.) 

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Исколчавање и 

обележавање трасе и 

објеката 

m2 2.704,20 
  

1.2. 

Одржавање саобраћаја 

за време извођења 

радова 

ком 1 
  

1.3. 

Рушење постојећих 

ригола m' 701,79 
  

1.4. 
Рушење постојећих 

сливника ком. 12 
  

1.5. 

Припрема радних 

спојава за наставак 

асфалтних радова 

m' 142,53 
  

1.6. 
Стругање асфалтног 

коловоза 
m2 2.404,74 

  

1.7. 
Висинско регулисање 

шахт поклопаца 
ком. 10 

  

  
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1. Откоп хумуса d=20cm m3 176,39 
  

2.2. Ископ у широком откопу m3 79,14 
  

2.3. Набијање подтла m2 583,91 
  

2.4. 

Замена слоја слабог 

темељног тла бољим 

материјалом 

m3 175,17 
  

2.5. Израда насипа од песка m3 19,93 
  

2.6. 
Планирање и ваљање 

постељице 
m2 583,91 

  

2.7. 
Хумузирање равних и 

косих површина и 
m2 903,53 
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банкина 

2.8. 
Разастирање земљаног 

материјала на депонији 
m3 40,62 

  

2.9. 

Транспорт земљаног 

материјала (растојање 

5,0 - 8,0 km) 

m3 40,62 
  

Укупно: 
 

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.1. 

Израда носећег слоја од 

механички збијеног 

зрнастог каменог 

материјала 0 - 63mm 

d=25cm 

m3 124,75 
  

3.2. 

Израда носећег слоја од 

механички збијеног 

зрнастог каменог 

материјала 0 - 31,5mm 

d=10cm 

m3 32,69 
  

3.3. 
Битуменизирани носећи 

слој БНС22с d=8cm 
m2 2.704,20 

  

3.4. 
Хабајући слој од асфалт 

бетона АБ11с d=4cm 
    

  

3.4.1

. 

Хабајући слој од асфалт 

бетона АБ11с d=4cm - 

коловоз 

m2 2.704,20 
  

3.4.2

. 

Хабајући слој од асфалт 

бетона АБ11с d=4cm - 

колски и пешачки улази и 

пешачки прелази 

t 19,10 
  

3.5. 
Полагање бетонских 

ивичњака 12/18cm 
m' 1.094,53 

  

Укупно: 
 

        

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
 

 
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 
 

 

3. 
ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ  

 

 

Укупно без пдв-а: 
 

Укупно са пдв-ом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 
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2. РЕКОНСТРУКЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Напомена: 

На основу предметне пројектно-техничке документације и снимања на терену, 

срачунате су количине материјала и радова којим су обухваћене све позиције 

неопходне за несметану реализацију овог Пројекта. Тачне количине радова и 

материјала утврди ће се на месту градње мерењем у профилима између Извођача и 

Надзорног органа и уписати у грађевински дневник и грађевинску књигу.  

РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈМ 
КОЛИЧ

ИНА 

Јед.цена без 

пдв-а 

Укупно без 

пдв-а 

            

I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         

1 Исколчавање и 

обележавање објекта         

  Пре почетка грађевинских 

радова извршити исколчавање 

и обележавање објекта са 

издавањем протокола, као и 

снимање изведеног стања са 

уношењем података у КАТ-

КОМ. Редовну контролу током 

извођења радова врше 

извођач радова и надзорни 

орган. Ценом позиције је 

обухваћен сав потребан рад, 

материјал и транспорти. 

Обрачун се врши по m1 

извршених радова на 

обележавању планираних 

ригола и трасе канализације 

отпадних вода. 

 

 

    

    

      Укупно: m1 995,00 

  2 Снимање изведеног објекта         

  Снимање изведеног стања са 

уношењем података у КАТ-

КОМ које врши овлашћена 

установа за ову врсту послова. 

По завршетку радова извођач 

је дужан да Инвеститору 

достави потврду о извршеном 

геодетском снимању изведеног 

објекта издату од овлашћене 

установе. Обрачун се врши по 

m1 снимљене инсталације. 

  

      

    

  

    

  Укупно: m1 995,00 

        УКУПНО I: 
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II ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
Шлицовање места са 

постојећим инсталацијама 
        

  Пре почетка радова извршити 

шлицовање постојећих 

инсталација. Локацију 

шлицева одредити након 

детаљног упознавања са 

изводом из КАТКОМ-а и 

упутством власника 

инсталације. Податке добијене 

шлицовањем (назив 

инсталације, положај и 

дубину) упоредити са 

подацима из КАТКОМ-а и 

положајем трасе објекта дате у 

Пројекту. Ако су одступања 

већа и представљају проблем 

приликом извођења, преко 

Надзорног органа обавестити 

власника инсталације или 

Пројектанта који ће дати 

одговарајуће решење. 

Шлицовање извршити изнад 

сваке комуналне инсталације 

која се укршта или паралелно 

води на малом растојању са 

новим цевоводима.Обрачун се 

врши по ком ископаног шлица 

за сав рад и утрошен 

материјал. 

      

  

    

  

    

  Укупно: ком 8,00 

  2 Ограђивање градилишта за 

време извођења радова.         

  Ценом позиције је обухваћена 

набавка материјала, транспорт 

до градилишта, израда ограде, 

одржавање исте за све време 

извођења радова, као и 

демонтажа ограде и одвоз 

материјала након завршетка 

радова. Обрачун се врши по м 

дужном постављене ограде.         

    

   

  

  Укупно: m 995,00 

      УКУПНО II: 
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     III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

1  Машински ископ рова за 

планирану трасу 

атмосферске канализације 

и везе сливника          

  Ископ рова за постављање 

главне трасе канализације и 

сливничких веза, са директним 

утоваром ископаног 

материјала у возило. Ископ се 

врши комбиновано: 

70:30%.Ценом позиције 

обухваћени су и сви посебни 

радови и трошкови везани за 

обележавање ископа знацима 

упозорења, обезбеђење и 

одржавање рова до комплетног 

извршења радова.Обрачун се 

врши по м3 ископаног 

материјала у збијеном стању,  

за сав потребан рад и 

материјал. 

  

    

    

  

    

  Укупно: m3 800,73 

  2  Ручни ископ рова за 

планирану трасу 

канализације и везе 

сливника          

  Ископ рова за постављање 

главне трасе канализације и 

сливничких веза, са директним 

утоваром ископаног 

материјала у возило. Ископ се 

врши комбиновано: 

70:30%.Ценом позиције 

обухваћени су и сви посебни 

радови и трошкови везани за 

обележавање ископа знацима 

упозорења, обезбеђење и 

одржавање рова до комплетног 

извршења радова.Обрачун се 

врши по м3 ископаног 

материјала у збијеном стању,  

за сав потребан рад и 

материјал.         

    

  

    

  Укупно: m3 343,17 

  3 Планирање и набијање дна 

рова за главну мрежу 
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  Планирање дна рова врши се 

ручно са тачношћу ±1 цм 

према пројектованим котама и 

нагибима. У цену позиције 

обрачунат је и просечан ископ 

од 0.05 м3/м2 са одбацивањем 

материјала ван рова. 

Захтевана збијеност дна рова 

мора да износи мин 95% од 

маx лабораторијске збијености 

по Проктору, односно мин 

Мс=15 МПа ако се испитивање 

врши кружном плочом Ø300 

мм. Обрачун се врши по м2 

испланираног дна рова.         

    

  

    

  Укупно: m2 796,00 

  4 Израда постељице од песка 

hp=15 cm за цевовод 

атмосферске канализације     

    Ценом позиције обухваћена је 

набавка, допрема, развожење 

дуж  рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање песка. 

Носивост постељице треба да 

износи Ме>15 Мпа. Предвиђен 

материјал за постељицу је 

песак типа"Дунавац". Обрачун 

се врши по м3 уграђеног песка 

у збијеном стању, за сав 

потребан рад и материјал.         

    

  

    

  Укупно: m3 149,25 

  5 Израда облоге цеви од 

песка +30 cm изнад ТЦ за 

атмосферску канализацију         

  Ценом позиције обухваћена је 

набавка, допрема, развожење 

дуж рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање песка 

до +30 cm изнад темена цеви. 

Збијеност облоге цеви треба да 

је 100% од добијене 

лабораторијске збијености по 

стандардном "Проктор"-овом 

поступку. Предвићен 

материјал за израду облоге 

цеви је песак типа "Дунавац". 

Обрачун се врши по m3 

уграђеног песка у збијеном 

стању, за сав потребан рад и 

материјал.         
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  Укупно: m3 298,50 

  6 Затрпавање рова земљом 

из ископа на делу трасе 
    

    На деоницама цевовода испод 

зелених површина извршити 

затрпавање рова одабраном 

земљом из ископа у слојевима 

од 20-30 cm уз потребно 

квашење и набијање. Збијенос 

завршног слоја мора бити мин. 

као збијеност околног 

земљишта. Обрачун се врши 

по m3 затрпаног рова земљом 

из ископа у збијеном стању за 

сав рад, материјал и 

транспорте.          

    

      Укупно: m3 398,00 

  7 Подбушивање испод 

колских улаза и 

саобраћајница         

  Дуж трасе цевовода извршити 

пнеуматско подбушивање 

испод бетонских колских улаза 

пешачких стаза и 

саобраћајница. Обрачун се 

врши по m1 подбушеног 

цевовода 

  

    

    

  

    

  Укупно: m 263,20 

  8 Транспорт вишка земље из 

ископа и планирање вишка 

земље         

  Ценом позиције обухваћен је 

одвоз ископаног материјала до 

депоније СТД 5 km, истовар и 

планирање материјала. 

Обрачун се врши по m3 

одвеженог материјала у 

збијеном стању, за сав 

потребан рад и материјал.         

    

  

    

  Укупно: m3 745,90 

        УКУПНО III: 
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 IV БЕТОНСКИ РАДОВИ         

1 Сливничко ревизиони AB 

шахт до 3.0 м дубине          

  Израда шахта од армираног 

водонепропусног бетона МБ30 

у натур обради, димензија 

према пројекту. Поклопац за 

шахт је за средње тешко 

оптерећење са функцијом 

сливничке решетке. Ценом 

позиције обухваћено је: 

набавка материјала, 

справљање, транспорт, 

уграђивање и нега бетона, сва 

потребна арматура и оплата, 

бетонска кинета, подлоге од 

бетона испод доње плоче 

шахта, шљунчани јастук, 

оквир, ступаљке  као и сав 

допунски ископ рова 

(проширење рова) приликом 

израде шахта. Обрачун се 

врши по комаду комплет 

изграђеног шахта за сав рад, 

материјал и транспорте.         

    

  

    

  Укупно: kom 12,00 

  2 Израда типских сливника 

од бетонских цеви фи 400 

мм са фалцом и кишном 

решетком         

  Израда типских сливника од 

бетонских цеви фи 400 мм са 

фалцом и кишном решетком. 

Ценом позиције обухваћена је 

набавка,транспорт и изградња 

типских сливника према 

детаљима из пројекта у свему 

према прописима за ту врсту 

посла. Обрачун се врши по 

комаду готовог сливника, за 

сав потребан рад и материјал.         

          

  Укупно: kom 38,00   

3 ПВЦ цеви за главни 

колектор атмосферске 

канализације и везе 

сливника и колектора         
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  Ценом позиције је обухваћено: 

набавка транспорт и уградња 

ПВЦ цеви у пројектованом 

паду са свим потребним 

наставцима и додатним 

елементима. Обрачун се врши 

по м1.         

  ПВЦ 160 m 21,00   

  ПВЦ 315 m 974,00   

4 Набавка и постављање 

гвоздено ливене кишне 

решетке са рамом за шахт         

  Набавка и постављање 

гвоздено ливене кишне 

решетке, са рамом за шахт, 

пречника 60cm, тежине 96kg. 

Ливена решетка је за слабо 

прометни пут. Поклопац 

поставити у нивоу терена. 

Обрачун по комаду поклопца.         

          

  Укупно: ком 12,00 

        УКУПНО IV: 

   

    V ОСТАЛИ РАДОВИ         

1 Испитивање 

водонепропусности спојева         

  Ценом позиције обухваћен је 

рад и материјал потребан за 

обављање пробе монтираног 

цевовода на водонепропусност 

према важећим прописима. 

Обрачун се врши по м1 

комплет извршених радова.         

    

  

    

  Укупно: m 995,00 

  2 Повезивање постојеће и 

новопројектоване мреже         

   Ценом позиције обухваћен је 

рад, материјал и опрема 

потребна за спајање. Обрачун 

се врши по комаду чворишта у 

коме је урађена веза.         

    

  

    

  Укупно: kom 3,00 

        УКУПНО V: 

   

    VI АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ         

1 Пројекат изведеног стања 

објекта         
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  Након завршетка свих напред 

наведених радова, израдити 

Пројекат изведеног стања 

(Архивски пројекат) 

предметног подручја. 

Предрачунска вредност 

Архивског пројекта је 1% од 

укупне цене извођења радова 

по позицијама.         

  Укупно : ком 1   

      УКУПНО VI: 1 

  

     

     ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЊЕГОШЕВОЈ У 

БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

      

            

I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ        

II ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        

III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

 IV БЕТОНСКИ РАДОВИ        

V ОСТАЛИ РАДОВИ        

VI АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ        

  Укупно без пдв-а    

 

Укупно са пдв-ом 

   

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 
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3.ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

 
        

 Број 
позициј

е 
Опис позиције 

Јед. 
мере 

Количина 
Јед. 

цена без 
пдв-а 

Укупно 
без пдв-а 

  САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ     

1 
СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ 
ЗНАКОВИ 

        

А ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ       

1 II-2 fi 600 II класа ком. 5   

2 II-4 fi 600 I класа ком. 3   

3 II-7 fi 600 I класа ком. 2   

4 II-30 (30) fi 600 I класа ком. 2   

5 II-43 fi 600 I класа ком. 8   

6 II-44 fi 600 I класа ком. 3   

7 II-44.1 fi 600 I класа ком. 2   

  УКУПНО      

Б ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА          

1 III-3 (600х600 mm ромб) ком. 13   

2 III-6 (600х600 mm) ком. 2   

  УКУПНО      

В ДОПУНСКЕ ТАБЛЕ         

1 IV-6 (600х300 mm) ком. 2   

  УКУПНО      

2 
НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ 
ЗНАКОВА 

        

1 Једностубни цевни носач  L=3.0 m ком. 11   

2 Једностубни цевни носач  L=3,3 m ком. 13   

3 Бетонске стопе према СРП-су ком 24   

  УКУПНО      

3 РАДОВИ         

1 
Демонтажа (вађење) стубова са  
саобраћајним знаковима  и 
затрпавањем рупа 

компл. 13   

2 

Ископ рупа за постављање 
стубова, са постављањем стуба са 
бетонском стопом и затрпавањем 
рупе 

ком  28   
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3 
Монтирање саобраћајних знакова 
на укопани стуб 

ком 42   

4 
Ангажовање ВКВ радника на 
пословима који нису дати у овим 
позицијама 

час 5   

5 

Постављање градилишне 
сигнализације за време извођења 
радова на постављању 
сигнализације 

ком 1   

  УКУПНО       

4 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА     

1 
Обележавање неиспрекидана 
линија дебљине д=12 цм 

м 280   

2 
Обележавање испрекидана линија 
"1-1" дебљине д=12 цм 

м 32   

3 
Обележавање испрекидана линија 
"3-3" дебљине д=12 цм 

м 85   

4 
Обележавање пешачких прелаза 
3х0,5х3 

м2 9   

  УКУПНО       

    
  

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  
  1. СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ 

  2. НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 

 3. РАДОВИ    

4. ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
 

Укупно без пдв-а 
 

 
Укупно са пдв-ом   

 
 

Датум:                                                                                                         Потпис 
 

______________                                                                                 _______________ 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

РБ ОПИС УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНО СА ПДВ-

ОМ 

1 ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ   

2 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  

3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА   

 УКУПНО 1+2+3 

 

 
 

 

 

 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи 

структуре цене.Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди 

покривају све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

број:124/12,14/2015 и  68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“, број: 86/15) у обрасцу структуре цена морају бити 

приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке 

спецификације радова 

 укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 
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Образац 3. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач 

 

_____________________________________________________________________, 

(навести назив Понуђача) 

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за отворени 

поступак јавне набавке радова – реконструкција коловоза и атмосферске 

канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

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:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 4. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, Понуђач  

 

__________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке радова – реконструкција коловоза и атмосферске 
канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 

         

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручилац 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. 
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Образац 5. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛАН 75. СТАВ 2 ЗАКОНА   

 

 

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

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач 

______________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача) 

 

у поступку јавне набавке радова – санација реконструкција коловоза и 

атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 

 

         

 

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

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 6. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Назив понуђача: 

 

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________________________ изјављује 

да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, и добио све информације 

које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова – 

реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој 

Паланци, ЈН број 19/2020. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

У_________________________      

Дана_____________2020. године 

   

 
Наручилац  Понуђач 

   

(потпис овлашћеног 

представника) 

 (потпис овлашћеног 

представника) 

 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава само понуђач. За 
групу понуђача, образац попуњава и потписује само носилац посла - овлашћени 
члан групе понуђача. 
 

НАПОМЕНА: Понуђач који није извршио обилазак локације, није у обавези да 

достави овај Образац уз понуду. 
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Образац 7. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ 

УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

 

Назив понуђача: 

 

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

ПОНУЂАЧ: _____________________________________________ изјављује да је  

извршио увид  «на лицу места» у техничку документацију и добио све 

информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку 

радова – реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици 

у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

У_________________________      

Дана_____________2020. године 

   

 
Наручилац  Понуђач 

   

(потпис овлашћеног 

представника) 

 (потпис овлашћеног 

представника) 

 

 

За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава само понуђач. За 

групу понуђача, образац попуњава и потписује само носилац посла - овлашћени 

члан групе понуђача. 
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Образац 8. 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ________________________, изјављујем да 

сам у последње три године рачунајући од дана објављивања Позива за 

подношење понуда, самостално или као носилац посла реализовао радове на 

санацији, реконструкцији и изградњи саобраћајница у вредности од најмање 

25.000.000,00 динара без ПДВ-а, у претходне три обрачунске године (2017., 2018., 

2019.) чија листа је наведена у следећој табели:    Р
е

д
. б

р
. 

Број, датум и 

назив уговора 

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Кратак опис 

изведених радова 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити:  

- Образац потврде о реализацији раније закључених уговора -   Образац 9. 

У случају потребе копирати овај образац.

 

Датум:  Потпис Понуђача 

   

  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 9. 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац/Инвеститoр издаје 
 

П О Т В Р Д У 
 

_______________________________ 
Назив Наручиоца/Инвеститора 
 
_______________________________ 
Адреса 
 
 
Овим потврђујемо да је предузеће 
______________________________________________ за потребе 
Наручиоца/Инвеститора ________________________________ квалитетно 
извршило истоврсне радове, а на основу Уговора број ___________ од 
__________. године 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова – 
реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој 
Паланци, ЈН број 19/2020, и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
Контакт особа Наручиоца     Потпис овлашћеног лица 
 
_________________________    _________________________ 
Телефон_________________ 
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Образац 10. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

 Понуђач ___________________________________ изјављује под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже са следећом 

техничком опремом: 

 

рб Назив опреме 
мин. 

 ком 

Понуђен 

 број 

1 

Укњижена/уписана у катастар непокретности 

асфалтна база на име понуђача капацитета 

мин 150 тона/час на удаљености максимално 

70 км од  раскрснице Светозара Милетића – 

Краља Петра у Бачкој Паланци. Потребно је 

приложити и доказе да је асфалтна база у 

протекле 3 године произвела минимално 

15.000 тона асфалтне масе ЗА СВАКУ 

ГОДИНУ ПОЈЕДИНАЧНО 

1  

2 финишер за асфалт са мин. ширином од 3 м  2  

3 ваљак гума-пегла тежине преко 6 тона 1  

4 ваљак гума-гума тежине преко 12 т 1  

5 вибро ваљак  за тампонске слојеве 2  

6 
машина за скидање асфалта – Wirtgen "или 

одговарајуће"  
1  

7 цистерна за воду 1  

8 радна машина – комбинирка 3  

9 грејдер 1  

10 утоваривач 2  

11 камион кипер носивости преко 10 тона 5  

12 камион кипер носивости до 10 тона 5  

13 покретни компресор 1  

14 машина за сечење бетона и асфалта 1  

 

и да је сва наведена опрема технички исправна и спремна за рад те да ће бити на 

располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.  

 

Дана ___________ 2020. године   
   

У _________________________  потпис овлашћеног лица 
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Образац 11. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

да располажемо са траженим кадровским капацитетом односно да имамо радно 

ангажована следећа лица која су оспособљени за извођење предметних радова: 

рб Име и презиме Стручна спрема 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

   
 

Дана ______________ 2020. године   
   

У _________________________  потпис овлашћеног лица 
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Образац 12. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АСФАЛТНОЈ БАЗИ 
 

 

Као заступник Понуђача 

 

_____________________________________________________ 

/назив и седиште/   

 

 у отвореном поступку јавне набавке радова – реконструкција коловоза и 

атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, 

изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 

асфалтна база коју поседујем у власништву/закупу комплет технички исправна и 

спремна за рад као и да је у претходне три календарске године производила 

минимално 15.000 тона асфалта сваке године.. 

 

 

 

 

Дана____________2020. године   
   

У ___________________________  потпис овлашћеног лица 

 

 

 

  



Конкурсна документација за ЈН бр.19/2020  
страна 58 од 90 

 

 

Образац 13. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗАКОНА  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно 

име: 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

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

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

понуђач дајем 

И З Ј А В У 

 

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

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - управним органом – 

јавним бележником – другим надлежним органом 

државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку радова 

– реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у 

Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020. 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени 

услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 

државе где имам седиште. 

ПОНУЂАЧ 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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Образац 14. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -  

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 

ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ, ЈН БРОЈ 19/2020 

Закључен дана ___________________ године, између: 

 

НАРУЧИОЦА: 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 

 

А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон, телефакс) 

кога заступа ___________________________________________  

(Име, презиме и функција) 

(у даљем тексту Одабрани понуђач)   

 

 

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон, телефакс) 

кога заступа ___________________________________________ 

(Име, презиме и функција) 

(у даљем тексту:Одабрани понуђач)  

Понуђач је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. ________________________________________________________________, 

(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број,  

матични број, ПИБ) 

кога заступа _____________________________________________ 

(Име, презиме и функција) 
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В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број 

_______________________ од _____________ 2020. године, који је саставни део 

овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне 

јавне набавке, односно овог Уговора  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични 

број,ПИБ, број рачуна, назив банке, телефон, телефакс) 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача 

потписати уговор, кога заступа _________________________________________  

(Име, презиме и функција) 

(у даљем тексту: Одабрани понуђач)  

 

2.____________________________________________________________________ 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични 

број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________  

(члан групе понуђача).   (Име, презиме и функција) 

 

Основ уговора: спроведен отворени поступак јавне набавке радова - 

реконструкција коловоза и атмосферске канализације у улици Његошевој у Бачкој 

Паланци, ЈН број 19/2020. 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 

Понуда  понуђача број: ____________ од _________. године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је извођење радова на реконструкција коловоза и 
атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, у 
свему према прихваћеној Понуди Одабраног понуђача број ____________ од 
___________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ______________ 
од ____________. године, а која чини саставни део овог Уговора. 

Одабрани Понуђач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе 
стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, у свему према техничкој 
спецификацији, обрасцем структуре цена и прихваћеном понудом одабраног  
понуђача број ________ од __________ године, које су саставни део овог Уговора и 
са њим чине недељиву целину.  
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 Одабрани понуђач је дужан да Уговор који му Наручилац достави на потпис, 
потпише и врати у року од 3 (три) дана од дана пријема. 
 Уколико Одабрани понуђач не поступи у датом року сматраће се да одустаје 
од Понуде због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац 
ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН, и активирати средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.   

 

(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде понуђача) 

 

Члан 2. 

 

 Одабрани Понуђач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, 

односно као Група понуђача, изврши радове из члана 1. овог Уговора. 

 У случају да Одабрани понуђач, за поједине послове, односно делове 

понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као 

да га је сам извршио. 

 Уколико Одабрани понуђач наступа као овлашћени представник Групе 

понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за 

извршење уговорених послова.  

У складу са Понудом, понуђач ће реализацију Уговора делимично поверити 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе 

понуђача уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као 

група понуђача),  

и то за послове -делове 

понуде________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена вредност радова из члана 
1. став 1. овог Уговора износи _______________________ динара, без урачунатог 
ПДВ-а /словима: 
___________________________________________________________/, односно 
_______________________ динара, са урачунатим ПДВ-ом 
/словима_____________________________________________________________/ 

Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност 

Уговора, сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, 

подзаконским актима и пратећим прописима. 
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Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед 

повећања цена елемената на основу којих су одређене.  

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове 

извршити на на основу испостављених привремених и окончане ситуације на 

основу оверених листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде, 

оверених и потписаних од стране Надзорног органа, најкасније у року од 45 дана 

од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 

и 113/2017), а након достављања гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року и након потписаног Записника о окончаном обрачуну. 

 Одабрани понуђач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора. 
 Одабрани понуђач се обавезује да комплетну документацију неопходну за 
оверу припремних и окончане ситуације (листове грађевинске књиге, одговарајуће 
атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) достави 
лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу. 
 Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши 

уплатом на рачун Одабраног понуђача бр.____________________, код 

__________________ банке.  

 Окончану ситуацију понуђач подноси Наручиоцу по завршетку радова, 
потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању 
менице за отклањање недостатака у гарантном року.  
 Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично 
или у целости. Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације. 
 О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да 
обавести , понуђача у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је 
садржај оспорен. Уколико у том року не обавести понуђача о својим примедбама, 
сматра се да нема примедби на обрачунате радове. 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA 

Члан 5. 

 

 Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова  _________ 
календарских дана (не може бити дужи од 120 календарских дана, од дана 
увођења Одабраног понуђача у посао). 

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења Одабраног 
понуђача у посао од стране Наручиоца и Надзорног органа.  
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Датум увођења у посао биће записнички констатован од стране Одабраног 
понуђача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног 
органа. 

Одабрани Понуђач има право на продужетак рока извршења уговора у 
следећим ситуацијама: 

 у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван 
кривицом Одабраног понуђача; 

 ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, 
поплава, земљотрес и сл.);  

 због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на 
захтев Одабраног понуђача и предлог стручног надзора; 

 ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
 због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза 

Наручиоца; 
 због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

понуђач; 
 било које обуставе радова које нису последице пропуста Одабраног 

понуђача 
 уговарање значајних вишкова радова (преко 10%) 

 
 Понуђач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и 
електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови 
могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 ( два) дана пре истека рока из  
става 1. овог члана. 
 Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења 
или прекида и захтев за продужење рока извођења радова. 
 Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему 
захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење 
рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење. 
 Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити понуђача  о 
донетој одлуци. 
 Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са 
чланом 115. ЗЈН. 

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога 
који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском 
дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова. 

Уколико је Одабрани понуђач пао у доцњу са извођењем радова, а није на 
уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење 
рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у 
случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним 
прописима,те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао 
застој у роковима.  
 

СТРУЧНИ НАДЗОР 

Члан 6. 
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Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које 

именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган). 

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег 

Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим 

Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, а на основу решења 

које доноси Наручилац, а нарочито: 

   да уписом у грађевински дневник уведе понуђача  у посао по достављању 
гаранције банке за добро извршење посла од стране одабраног понуђача, 

 врши контролу квалитета свих радова који се изводе; 

 оверава динамички план реализације радова; 

 врши контролу усклађености радова из Понуде Одабраног понуђача с 
радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје 
одступања, која су резултат оправданих разлога; 

 врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од понуђача; 

 оверава обрачунски лист у грађевинској књизи; 

 обавља целокупну стручну комуникацију са понуђачем преко грађевинског 
дневника; 

 констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског 
дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и 
примопредају посла. 
Примедбе и предлози Надзорног органа  уписују се у грађевински дневник. 

Понуђач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа 

Наручиоца.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 7. 

 

 Одабрани понуђач се обавезује да при потписивању овог уговора 
преда регистровану бланко сопствену меницу, картон депонованих потписа 
и менично овлашћење за добро и благовремено извршење посла у 
уговореном року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у 
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста” , роком 
доспећа „по виђењу” и роком важности који је 30 (десет) дана дужи од рока 
за коначно извршења посла.  

Одабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова 
Наручиоцу преда бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у 
гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у 
корист Општинске управе општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16, 
Бачка Паланка и роком важења 5 дана дужим од дана истека гарантног рока. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено менично овлашћење и копија картона 
депонованих потписа. Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 



Конкурсна документација за ЈН бр.19/2020  
страна 65 од 90 

 

 

Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем 
недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони 
их у року и у складу са достављеним захтевом. Ако се у року реализације 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 
продужен рок извршења уговорне обавезе. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење 
уговорене обавезе,  понуђач је обавезан да продужи важење менице из става 
1. овог члана. 
 Наручилац ће наплатити меницу, уколико понуђач не буде извршавао 
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 

Члан 8. 
 

 Одабрани понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења 
Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове 
пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену 
копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Одабрани понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења 
Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим 
лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео 
период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 
 Одабрани понуђач је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења 
Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за 
штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, 
приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим 
прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења 
Наручиоца. 
 Уколико се рок за извођење радова продужи, понуђач је обавезан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог 
члана, са новим периодом важења истих. 
 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 9. 

 

Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 2 (две) године 
рачунајући од дана извршења овог уговора, што ће се записнички констатовати.  

За уграђену опрему и материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача. 

У гарантном року Одабрани понуђач је обавезан да на свој терет отклони 
све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се понуђач 
није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 
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Уколико Одабрани понуђач не поступи по захтевима Наручиоца у 
примереном року, исти има право да на терет Одабраног понуђача отклони 
утврђене недостатке ангажовањем другог понуђача.  
 

Члан 10. 

 

Одабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако се Одабрани понуђач не одазове и не приступи извршењу наведене 
обавезе (из претходног става овог члана), по пријему писменог позива од стране 
Наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема, и не изврши ту обавезу у року датом 
у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет понуђача, наплатом менице за отклањање 
грешака у гарантном року. 

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана, 
Наручилац има право да од Одабраног понуђача радова тражи накнаду штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, понуђач 
не сноси одговорност. 

 
Члан 11. 

 
За укупан уграђени материјал Одабрани понуђач мора да има одговарајуће 

атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу 
са техничком документацијом. 

Одабрани понуђач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна 
испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана 
потреба. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 12. 

 

  Уколико Одабрани понуђач не изведе радове у уговореном року, Наручилац 

има право да наплати од понуђача уговорну казну од 1‰ (један промил) од укупне 

вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне 

вредности Уговора, без ПДВ-а. 

 Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Одабрани понуђач прекине са извођењем 

радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор 

уз реализацију менице за добро извршење посла, као и да захтева од Одабраног 

понуђача накнаду штете до износа стварне штете. 



Конкурсна документација за ЈН бр.19/2020  
страна 67 од 90 

 

 

  Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања 
посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да 
ће се иста наплатити у наведеним случајевима. 
 Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, 
уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете. 
 

Члан 13. 

 

 Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Одабрани понуђач 
својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи 
радове који не задовољавају по квалитету.  
 У случају из претходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове 
повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да  
одабрани понуђач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне 
разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених. 
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

Члан 14. 
 

 Одабрани понуђач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за 
предузимање мера  заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као 
уговорну обавезу: 

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, 
у свему према  одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 
(“Сл.гласник РС” број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), Уредбе 
о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о 
заштити на раду при извођењу грађевинских радова (“Сл.гласник РС“ 
број 53/97), 

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на 
раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора. 

 
Члан 15. 

 
 Преглед и пријем изведених радова вршиће Надзорни орган кога именује 
Наручилац, након писменог захтева понуђача када су радови завршени и спремни 
за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати 
Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
 
ОБАВЕЗЕ ОДАБРАНОГ ПОНУЂАЧА 
 

Члан 16. 

 

 Обавезе Одабраног понуђача везано за извођење радова су да: 
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1) изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим 
законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у 
складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, 
међународним стандардима и нормама произвођача опреме,  
правилима струке и упутствима Наручиоца; 

2) изведе радове у роковима из овог Уговора и по одобреном гантограму 
активности а у случају продужења рока, обавезан је да достави 
ревидовани гантограм активности, на које Наручилац даје сагласност; 

3) по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 (три )дана пре почетка 
радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног 
извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за 
обављање те дужности; 

4) омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ; 
5) обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о 

напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа; 
6) предходно затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална 

одступања; 
7) о свом трошку обезбеди потребну струју, воду и сл.; 
8) заштити постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима 

Наручиоца; 
9) током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и 

заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здрављу 
на раду на привременим или покретним градилиштима, да правилно 
обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и 
упутствима која се тичу услова за безбедно извођење радова; 

10) предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, 
радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења 
радова до пријема радова од стране Наручиоца; 

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

12) писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави 
тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком 
прегледу и пријему радова; 

13) обезбеди да сва  опрема односно материјал који се уграђује мора 
поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу 
приликом предаје радова; 

14) током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и 
уредно води сву документацију, која је предвиђена важећим 
прописима Републике Србије; 

15) за потребе извршења овог Уговора исходује све неопходне пријаве и 
сагласности надлежних органа, као и да плати потребне таксе и 
накнаде у вези са истим; 
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16) сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора; 
17) по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони 

преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене 
објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно 
стање; 

18) уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје 
раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и 
привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и 
заштити објекат од пропадања; 

19) сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења 
уговореног рока кривицом понуђача, а према условима из  овог 
Уговора; 

20) изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;  
 

Члан 17. 
 

 Одабрани понуђач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да 
о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора. 
 Одабрани понуђач је дужан да уредно води грађевински дневник 
свакодневно и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно 
потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од стране 
Надзорног органа. 

 
Члан 18. 

 
Одабрани понуђач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу 

безбедног кретања трећих лица. 
Одабрани понуђач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица 

и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено. 
Одабрани понуђач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју 

нанесе Наручиоцу, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току 
извођења радова који су предмет овог Уговора. 

 
Члан 19. 

 
 Одабрани понуђач је дужан да током целокупног периода извршења радова 
омогући Наручиоцу извршење надзора над извођењем радова, контроле њиховог 
извођења, а нарочито у погледу врсте, количине, квалитета радова, материјала, 
инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање радова.  
 Уколико Одабрани понуђач предметне радове не изводи у складу са 
документацијом, прописима, стандардима и правилима струке, Наручилац има 
право да захтева обуставу радова. У случају да Надзорни орган утврди да је 
квалитет радова недовољан, Наручилац има право да захтева од  одабраног 
понуђача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку, изведе нове 
радове, у складу са правилима струке. 
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Члан 20. 
 

 Одабрани понуђач је дужан да током целокупног периода извођења  радова 
уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити 
Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције, сагласно важећим 
прописима Републике Србије. Одабрани понуђач је одговоран Наручиоцу и 
Надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника. 
  Одабрани понуђач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење 
уговорене обавезе. 

 
Члан 21. 

 
 Одабрани Понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју 
проузрокује Наручиоцу и/или трећим лицима извршењем и/или неуредним, 
непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из члана 1 овог 
Уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 22. 
 

  Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем 
радова следеће: 
 Да понуђачу преда градилиште, 
 Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем 

радова; 
 Да писменим путем обавести  понуђача о лицу које ће у његово име вршити 

стручни надзор над извођењем радова; 
 Да налоге Надзорног органа, даје у писаној форми, потврђене и евидентиране 

у грађевинском дневнику; 
 Да све евентуално уочене недостатке приликом извођења радова, мере које је 

предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа  
упише у грађевински дневник; 

 Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора. 
 

Члан 23. 
 

  Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова 
вршити Надзорни орган након писменог захтева понуђача када су радови 
завршени и спремни за преглед, на основу чега ће Комисија за коначни обрачун 
сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
 Уговорне стране су сагласне да је понуђач дужан да преко Надзорног органа 
обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за 
примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у 
грађевинском дневнику.  
 Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, 
по пријему обавештења, изврши преглед изведених радова и уколико констатује 
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да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених 
радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној 
примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује 
Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и 
представника понуђача.  
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 24. 
 

  Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном 
изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни, 
у следећим случајевима: 

 ако је понуђач одустао од Уговора; 
 ако је понуђач неоправдано пропустио да започне радове, или задржава 

напредовање радова 15 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца 
упозорење да радове започне или настави; 

 ако понуђач не испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се 
основано може очекивати да исте неће испунити у уговореном року; 

 уколико без оправдања прекине са извођењем радова; 
 ако понуђач у примереном року не поступи по налогу Наручиоца и/или 

Надзорног органа да отклони неки уочени недостатак, што утиче на 
правилно извођење радова и рок извођења; 

 ако је Одабрани понуђач, упркос претходним упозорењима Наручиоца у 
писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са  овим Уговором или 
стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом Уговору; 

 ако Одабрани понуђач уграђује материјал који нема уговорени или 
одговарајући квалитет, или радове изводи неквалитетно; 

 ако је Одабрани понуђач извршио организационе измене или статусне 
промене којима се мења његов правни субјективитет; 

 у свим другим случајевима када Одабрани понуђач не испуњава своје 
обавезе у складу са овим Уговором; 
 

 Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. алинеја 1-9, Одабрани 
понуђач нема право на накнаду штете. 
 

Члан 25. 
 

 Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о 
раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу 
Уговор раскида. 
 Уговорне стране су сагласне, да је пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, 
свака страна обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на 
постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за 
извршавање Уговором прихваћених обавеза. 
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 Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које 
по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана 
уговорна страна изврши своје обавезе. 
 Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног 
става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања 
рока. 

 
Члан 26. 

 
 Одабрани понуђач подноси Надзорном органу Наручиоца писмени извештај 
о завршетку уговорених радова, уз потврду наведеног у грађевинском дневнику, 
те и у писменој форми обавештава Наручиоца да је спреман за интерни технички 
пријем одбјекта, а потом и за примпоредају предметног посла. 
 Одабрани понуђач је дужан да организује интерни технички пријем 
изведених радова. 
 Одабрани понуђач је обавезан да за интерни технички пријем комплетира 
(припреми) потребну атестно техничку документацију и извештаје о извршеним 
испитивањима добијеним овлашћених кућа као и комплетну документацију ( 
грађевински дневник, обрачунске листове грађевинске књиге и друго), која се 
предаје Наручиоцу. 
 Уговорне стране сагласно констатују да се неће извршити примопредаја 
посла без достављања атеста и одговарајућих извештаја о испитивању од 
акредитованих лабораторија. 
 У случају да током спровођења активности интерног техничког пријема 
предметних радова буду утврђене одређене неправилности, Одабрани Понуђач је 
дужан, у датом року, отклони све евентуалне недостатке констатоване током 
интерног техничког пријема, и о тим радовима подноси извештај Наручиоцу да су 
примедбе отклоњене, са уписом истих и у грађевински дневник. 
 Све уочене неправилности ће бити отклоњене о трошку Одабраног 
понуђача. 
 
ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 27. 
 

 Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током 
трајања овог Уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 Уговорне стране су сагласне да је, у случају промене прописа због којих ће се 
променити битни елементи уговора, Наручилац  дужан сачинити Анекс уговора, у 
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 28. 

 
 Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење 
овог Уговора. 
 Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи. 
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ВИШКОВИ РАДОВА 

Члан 29. 

 

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

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

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о вишковима радова, нити 
о питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени 
материјала, без претходне писмене сагласности Наручиоца. 

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

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

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и 
количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне 
позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, 
са понуђачем ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре 
коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Одабрани понуђач се обавезује да у року 
од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу меницу за добро 
извршење посла, из члана 7. овог Уговора на вредност радова који се уговарају 
Анексом. 
 
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 30. 
 

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

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

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

Одабрани понуђач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених 
радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног 
надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке 
документације. 

Одабрани понуђач и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању 
ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року 
од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране одабраног понуђач 
и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са 
ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 
 

 Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида овог Уговора, као и 
да ће се на сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима и  Закона о јавним набавкама.  
  За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране 
утврђују надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која 
може бити важна за реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране 
дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана 
закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем 
електронске поште.  

 
Члан 32.  

 
 Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне 
стране. 
 Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника 
уговорних страна у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна 
задржава по 2 (два) за своје потребе. 
 
ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ       НАРУЧИЛАЦ 
 
_______________________ _________________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која 

није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 

превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни 

језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

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

и адресу понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе. 

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, контакт особу и телефон. 

Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 

ПРВОГ БРОЈ 16, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА, канцеларија 17А, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку радова – реконструкција коловоза и атмосферске 

канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, број ЈН 19/2020 - НЕ 

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

понуђача до 13.08.2020. године до 11:00 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. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 13.08.2020. године у 11:30 часова, у 

просторијама општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, Бачка Паланка. 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, 

као и модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 
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заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту 

исправити уз параф и оверу печатом. 

 

Понуда мора да садржи оверене и потписане следеће прилоге: 

 Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. Закона; 
 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона; 
 Образац понуде (Образац 1) – попуњен и потписан у складу са упутством за 

попуњавање; 
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен и потписан  
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен и потписан  
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен и потписан  
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама у отвореном поступку јавне набавке (Образац 5); попуњен 
и потписан 

 Образац изјаве понуђача о обиласку локације (Образац 6), попуњен и 
потписан-достављају само они који су обишли локацију 

 Образац изјаве понуђача о извршеном увиду у техничку документацију 
(Образац 7) попуњен и потписан 

 Образац Референтне листе ( Образац 8) попуњен и потписан 
 Образац Потврде о раније реализованим уговорима, (Образац 9) попуњен и 

потписан 
 Образац изјаве о техничком капацитету ( Образац 10) попуњен и потписан 
 Образац изјаве о кадровском капацитету ( Образац 11) попуњен и потписан 
 Образац изјаве о асфалтној бази ( Образац 12) попуњен и потписан 
 у случају подношења понуде страног понуђача сходно члану 79.став 10 ЗЈН 

(Образац 13 ) 
 Модел уговора (Образац 14 – попуњен и потписан 
 Гаранцију пословне банке за озбиљност понуде, 
 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају 

подношења заједничке понуде.  

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 испуњавању обавезних 
услова, Изјава о независној понуди), 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 
члану 81. Закона. 
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Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 
44/2018 и 95/2018), дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет набавке није обликован у више партија. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бачка 

Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: „Измена 

понуде за јавну набавку радова – реконструкција коловоза и атмосферске 

канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, НЕ 

ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција 

коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН 

број 19/2020, НЕ ОТВАРАТИ”,  или „Опозив понуде за јавну набавку радова – 

реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици у Бачкој 

Паланци, ЈН број 19/2020, НЕ ОТВАРАТИ”  или  „Измена и допуна понуде за јавну 

набавку радова – реконструкција коловоза и атмосферске канализације у 

Његошевој улици у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020, НЕ ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт 

особу и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти 

или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. 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 број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у 

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ 

код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по 

овлашћењу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 

из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

- 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, 

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

-понуђачу који ће издати рачун,  

-рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви 

чланови групе), у име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац 

број 1), Образац структуре цене (Образац број 2) и Образац трошкова припреме 

понуде (Образац број 3) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве 

дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора 

навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да 

достави све доказе о испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће 
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у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у складу са „Упутством како се 

доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Одабрани понуђач доставља 
надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са 
комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, 
доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.  
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране 
Одабраног понуђача, а спорни део ће се решавати кроз следећу привремену 
ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Одабрани понуђач, 
на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 
ситуацију. 
Рок плаћања је до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 
и 113/17), од дана пријема исправне фактуре коју  испоставља Одабрани понуђач 
са спецификацијом изведених радова, потврђеном од стручног надзора.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне 

набавке не може бити краћи од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  

За уграђену опрему и материјал важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача, рачунајући од дана примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радова не може бити дужи од 120 календарских 

дана од дана увођења понуђача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински 

дневник датум почетка и завршетка свих уговорених радова.  
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Место извођења радова: Улица Његошева у Бачкој Паланци на катастарским 
парцелама број 2618, 7378, 2854/1, 2612/1, 7377/1, 2620/7, 2622, 7379, 2624, 7380, 
7381, 2850/4 И 7375/1 КО Бачка Паланка - град 
 

9.4. 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 на може мењати 

понуду. 

 
9.5.Уговорна казна и накнада штете  
 
 Уколико  понуђач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право 
да наплати од одабраног понуђача уговорну казну од 1‰ (један промил) од укупне 
вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне 
вредности Уговора, без ПДВ-а. 
 Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 
Уколико из неоправданих разлога понуђач прекине са извођењем радова или 
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз 
реализацију менице за добро извршење посла, као и да захтева од понуђача 
накнаду штете до износа стварне штете. 
 Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања 
посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да 
ће се иста наплатити у наведеним случајевима. 
 Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, 
уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете. 
 

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 је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно 

потребан рад и материјал са свим неопходним активностима до комплетирања 

предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где 

се могу благовремено добити исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-

26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне понуђене цене из понуде 
без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање 90 дана од дана отварања 
понуде. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије 
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у 
следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добрo извршење посла у складу 
са одредбама закљученог уговора. 

 
1.Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу средство обезбеђења 
за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року и то: 

 
1.Бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од 
уговорене вредности без ПДВ-а. Меница мора бити регистрована у 
Регистру НБС и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону 
депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено потписано менично 
овлашћење, сачињено на меморандуму понуђача са назнаком 
„безусловна, неопозива и на први позив платива“, као и фотокопија 
картона депонованих потписа код пословне банке. Средство финансијског 
обезбеђења ће бити реализовано уколико понуђач у току спровођења 
уговора одустане од истог, или уколико понуђач неспровођењем уговора 
омете наручиоца у редовном раду и нанесе му штету, или неуредно или 
неадекватно извршава предметне услуге.  
 
2.Бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 5% од 
уговорене вредности без ПДВ-а. Меница мора бити регистрована у 
Регистру НБС и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону 
депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено потписано менично 
овлашћење, сачињено на меморандуму понуђача са назнаком 
„безусловна, неопозива и на први позив платива“, као и фотокопија 
картона депонованих потписа код пословне банке. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: 

Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка  или 

електронским путем на e-mail: јnabavke@backapalanka.org.rs, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

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 за набавку 
радова - реконструкција коловоза и атмосферске канализације у Његошевој улици 
у Бачкој Паланци, ЈН број 19/2020 “. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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 сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 
15,00 часова. 
 

15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о 

отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. 

Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, 

потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници 

понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку 

отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 

отварања понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да 

омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

17. 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. 

 

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у 

оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У 

случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка 

биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању 

понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне 

захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

 

19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања 

средстава финансијског обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 

надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 3, и 
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приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског 

обезбеђења. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 

даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или 

поштом - препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Бачка 

Паланка, Краља Петра Првог,  број 16, 21400 Бачка Паланка  или електронским 

путем на  e-mail адресу: јnabavke@backapalanka.org.rs  или факсом на број 021-60-

45-587. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона указао Наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Зaкона 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Зaкона, 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.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу Наручиоца; 

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

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

 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) Закона, је:  

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);  
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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. 

 
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: 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; или 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако процењена вредност није 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.  
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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. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. 

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка. 5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 

набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите 

којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, тј. 

не потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на потписивање,  

Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.  

 

22. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

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

повећања цена елемената на основу којих су одређене.  

 

23. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА  

У складу са чланом 115. Закона јавним набавкама ("Сл.гласник РС, 

бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) понуђач се обавезује да све вишкове, изведе по 

уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса 

уговора. Понуђач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са 

количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да 

провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 

детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од 

дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране 
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Наручиоца, са понуђачем ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, 

односно испостављања окончане ситуације.  

 

24. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  

Понуђач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев 

за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа 

позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља 

Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања 

процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним 

набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 

основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, понуђач 

је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне 

радове (непредвиђене радове).  

Понуђач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 

грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 

или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима 

(клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде 

пројектне документације.  

Понуђач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране понуђача и надзорног органа, 

приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења 

Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички 

преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 

преговарачког поступка. 

 

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе 

околности на које понуђач није могао да утиче, а које се односе на:  

1. прекид радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом 
понуђача; 
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, 
земљотрес и сл.);  
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3. временски услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев понуђача и 
предлог стручног надзора; 
4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза 
Наручиоца; 
6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
понуђач; 
7. било које обуставе радова које нису последице пропуста, нити кривице 
понуђача. 
Понуђач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску 
форму, обавестити Наручиоца о настанку  околности  због којих радови могу да 
касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока за извођење 
радова 
Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или 
прекида и захтев за продужење рока извођења радова.  
Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за 
продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему 
ће сачинити посебно образложено мишљење.  
Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити понуђача о донетој 
одлуци.  
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са 
чланом 115. ЗЈН.  
Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не 
зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском 
дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова. 
Уколико је понуђач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин 
поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности 
које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у 
току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим 
чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.  
 
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 


