
Уређење атарских путева 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА  
КОМИСИЈА  
БРОЈ: IV-404-3/2022-142 
ДАНА:20.04.2022.године 
  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Набавка број 20/2022 

 
 Предмет набавке су радови –уређењe атарских путева у општини Бaчка 
Паланка, у свему према Позиву за доставу понуда и Спецификацији радова. 
 Оквирно време покретања набавке: II квартал. 
 Радови ће се извршити у складу са расположивим средствима, и искључиво 
по налогу Наручиоца. Рок за завршетак свих радова је годину дана или утрошак 
планираних средстава за ову намену. 
 Место радова: Општина Бачка Паланка. 
 Плаћање за извршене радове ће се извршити најкасније у року од 45 дана од 
дана завршетка радова, испостављања ситуације оверене од стране надзора и 
фактуре. 
 Цену у понуди исказати у динарима, без и са обрачунатим ПДВ-ом.  
 Понуђач доставља само једну понуду и исту не може мењати.  
 Понуда са варијантама није дозвољена. 

Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди, која ће се одредити 
на основу критеријума „ ценa“. 

Понуђач је дужан да испуњава услове из члана 111. Закона о јавним 
набавкама и додатне услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се 
обезбеђује да понуђач има потребне кадровске и техничке ресурсе као и искуство 
потребно за извршење уговора. 

Ови услови се доказују достављањем Изјаве (Образац бр.4.) којом Понуђач 
потврђује да испуњава критеријуме за избор привредног субјекта. 

Наручилац може пре доношења Одлуке у поступку да захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативан избор привредног субјекта у неовереним копијама. 

Докази: 
1. За претходно искуство понуђача односно списак радова 

- Рефернц листа  
- Потврде инвеститора  

2. За кадровски капацитет: 
- Копија Важеће лиценце 410/412/415 и Потврда о важењу лиценце 

издатa од стране ИКС;  
- Фотокопије Уговора о радном ангажовању за сва лица 

3. За технички капацитет: 
- за возила која се региструју копија саобраћајне дозволе (уколико је 

издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за машине које се не региструју копија пописне листе, односно уговор 

о закупу или лизингу  
 за машине набављене од 01.01.2022.године рачун. 
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Понуђач је дужан да достави: 

• Попуњен и потписан „Образац број 1.“ – Образац понуде 

• Попуњен и потписан „Образац број 2.“ – Образац структуре цене 

• Попуњен и потписан „Образац број 3.“ – Модел уговора 

• Попуњен и потписан „Образац бр. 4“ -  Изјава о испуњености услова за 
избор 

Понуде се достављају поштом на адресу: Општина Бачка Паланка , Краља 
Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 17а или електронском 
поштом на адресу:jnabavke@backapalanka.org.rs , закључно са 05.05.2022.године.  

Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде  које  стигну  на адресу 
Наручиоца, најкасније до 05.05.2022. године до 11,00 часова.  

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати. 
Сва додатна обавештења у вези са овим Позивом могу се добити путем 

електронске поште:  jnabavke@backapalanka.org.rs . 
 
С` поштовањем! 

  

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Образац бр. 1. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда брoj ________________ од __________________ за набавку радова – 
уређење атарских путева, број набавке 20/2022. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова – уређење атарских путева, број 
набавке 20/2022. 

 

 
Укупна понуђена цена  
без ПДВ-а 
 

 
 

 
Укупна понуђена цена  
са ПДВ-ом 
 
 

 

 
Начин и услови  плаћања 
 
 
 
 

Плаћање за извршене радове ће се 
извршити најкасније у року од 45 дана од 
дана завршетка радова, испостављања 
ситуације оверене од стране надзора и 
фактуре 

Рок завршетка радова 
  

Радови се изводе у роковима 
дефинисаним сваким појединачним 
писменим налогом од стране Наручиоца 
путем надзорног органа. Уговор се 
закључује на годину дана или до утрошка 
средстава. 

Место радова Општина Бачка Паланка 

Рок важења понуде 
 

 
30 дана 
од дана отварања понуда 

Гарантни рок на изведене радове 24 месеца од дана примопредаје радова 

 
 
Датум                     Овлашћено лице  Понуђача 

     
 

_______________________                   ___________________________ 
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Образац бр. 2. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ 

 
 

рб Опис јм кол. јед.цена укупно 

1 2 3 4 5 6/4*5/ 

1 Колчење трасе - Пре почетка радова извођач је 

дужан да изврши потребна обележавања осовина 

саобраћајница, раскрсница и објеката. 

Обележавање извршити на основу плана 

обележавања из пројекта, скице или ситуације, а у 

договору са Инвеститором Приликом извођења 

радова осигурати и чувати полигоне репере и 

сталне тачке. Обрачун изведених радова врши се по 

m исколчене трасе. 

м 500.00    

2 Ископ хумуса просечне дебљине д=20 цм. Скидање 

хумуса извршити машински 95% и ручно 5%, а у 

оквиру пројектованих дебљина и ширина испод-

изнад трупа пута. Откопавању хумуса приступити 

тек након извршеног обележавања пројектованих 

ширина, нагиба косина. Предвиђена дебљина 

хумусног слоја износи д=20 цм, а утврђује се и на 

лицу места заједно са надзорним органом по 

профилима или деоницама пута. Уколико се у току 

изградње установи потреба за изменом дебљине, 

ову измену надзорни орган ће унети у грађевински 

дневник. Одгуривање хумуса мора се вршити тако 

да не дође до мешања са земљом за насип, као и да 

се омогући одводњавање трупа пута. Откопани 

хумус у количини која ће се употребити за 

хумузирање зелених површина, банкина и косина 

депоновати у правилне фигуре, а вишак припремити 

за транспорт. Обрачун изведених радова се врши по 

м3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 

5 м, за сав рад и материјал 

м3 70.00    
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3 Ископ у широком откопу. Овај рад обухвата широке 

откопе који су предвиђени пројектом или захтевом 

надзорног органа: у усеку, засеку, позајмишту и 

већим девијацијама. Извршиити исоп у широком 

откопу према пројектованим котама и нагибима 

према попречним профилима. Пре отпочињања 

ископа проверити истакнуте маркације попречних 

профила. Предвиђено је да се 95% ископа изврши 

машинским путем, а 5% ручно. Ископани земљани 

материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. 

Обрачун изведених радова врши се по м3 ископаног 

самониклог материјала са гурањем до 20 м, 

припремљеног за транспорт. 

м3 30.00   
 

4 Профилисање попречних профила туцаничког 

застора уз додавање новог материјала. Цена 

обухвата: долазак и повратак механизације са 

трасе, машинско прикупљање материјала и утовар 

у камион, риљање старог застора, разастирање и 

планирање новог материјала грејдером и сабијање 

ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м3 

уграђеног материјала. 

м3 30.00    

5 Равнање попречног профила макадамског или 

туцаничког застора ради обезбеђења 

одводњавања. Цена обухвата: долазак и повратак 

механизације са трасе, гурање и равнање 

материјала грејдером и сабијање ваљком уз 

потребно квашење. Набори и рупе попуњавају се 

ручно. Обрачун по м2. 

м2 50.00    

6 Машинско разастирање струганог асфалта 

(изградња носећег слоја)/материјала дебљине коју 

одреди Инвеститор са ваљањем. Цена обухвата: 

одлазак на локацију, превоз машина, радника и 

опреме, рад машина и радника, набавку, утовар са 

депоа., транспорт и уградња струганог асфалта 

грејдером 90% или другом радном машином уз 

ручну поправку 10% и ваљање виброваљком. 

Обрачун по м3.   
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6.1. са струганим асфалтом/материјалом Инвеститора 

са депоа на макс СТД од 0-25 км.  

м3 425.00    

6.2. са струганим асфалтом/материјалом Инвеститора 

са депоа на макс СТД од 25-50 км.  

м3 425.00    

7 Машинско разастирање туцаника 0-31,5 мм 

(изградња тампона) дебљине коју одреди 

Инвеститор са ваљањем. Цена обухвата: одлазак на 

локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 

машина и радника, набавку, утовар са депоа и 

транспорт и уградња туцаника грејдером 90% или 

другом радном машином уз ручну поправку 10 % и 

ваљање виброваљком. Обрачун по уграђеном м3  

        

7.1. са туцаником Инвеститора са депоа на макс СТД од 

40 км. Уколико је депо на већој удаљености од 40 км, 

разлика удаљености ће се засебно обрачунавати 

м3 5.00    

7.2. са сопственим туцаником 0-31,5 м3 5.00    

8 Машинско разастирање туцаника 31,5-63,0 мм 

(изградња тампона) дебљине коју одреди 

Инвеститор са ваљањем. Цена обухвата: одлазак на 

локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 

машина и радника, набавку, утовар и транспорт и 

уградња туцаника грејдером 90% или другом 

радном машином уз ручну поправку 10 % и ваљање 

виброваљком. Обрачун по уграђеном м3  

      
 

8.1. са туцаником Инвеститора са депоа на макс СТД од 

40 км. Уколико је депо на већој удаљености од 40 км, 

разлика удаљености ће се засебно обрачунавати 

м3 5.00    

8.2. са сопственим туцаником 31,5-63.0 мм м3 5.00    

9 Планирање и ваљање постељице. Обрачун по м2. м2 800.00    
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10 Израда насипа од земљаног материјала. Рад на 

изради насипа од земљаног материјала обухвата 

набавка земљаног материјала, насипање, набијање 

према прописима и контролно испитивање. Израда 

насипа изводи се према пројектованим попречним 

профилима, котама и нагибима из пројекта уз 

дозвољено одступање од 5 цм. Збијање насипа 

изводити вибрационим средствима или статичким 

ваљцима, са збијањем до постизања захтеване 

збијености.Обрачун изведених радова врши се по 

м3 готовог насипа у збијеном стању за сав рад, 

материјал, транспорт и контролна испитивања у 

складу са горњим описом. 

м3 30.00    

11 Машински ископ одводних јаркова и корекција.Цена 

обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 

радника и опреме, рад машина и радника, ископ 

земље ровокопачем 80 % са ручним дотеривањем 

20%, утовар у возило и превоз на депонију са СТД 

до 10 км 

м3 100.00    

12 Превоз расутих материјала са утоваром и 

истоваром на СТД (уколико у претходним 

позицијама није обрачунато у склопу цене). Обрачун 

базирати на бази превоза м3 теретним возилом 

       

12.1. СТД до 25 км м3 125.00    

12.2. СТД од 25 -50 км м3 125.00    

13 Превоз расутих материјала са утоваром и 

истоваром (уколико у претходним поузицијама није 

обрачунато у склопу цене). Обрачун базирати на 

бази превоза  м3 теретним возилом. 

       

13.1. СТД од 50 -75 км м3 50.00    

13.2. СТД од 75 -100 км м3 50.00    

14 Сечење густог шибља преко 50 ком/м2 Цена 

обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 

радника и опреме, рад машина и радника. Обрачун 

по м2. 

м2 500.00    
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15 Сечење дрвећа моторном тестером. Цена обухвата: 

одлазак на локацију, превоз машина, радника и 

опреме, рад машина и радника, сечење стабла 

изнад корена, кресање грана, резање стабла и 

дебљих грана на погодну дужину и слагање на 

страну. Обрачун по ком.  

       

15.1. Пречник стабла од 15-50 цм ком 5.00    

15.2. Пречник стабла преко 50 цм ком 5.00    

16 Уклањање багерским тарупом растиње пречника до 

150 мм до нивоа терена. Обрачун по м2 

м2 500.00    

17 Ваљање тампона са вибро ваљцима уколико није 

обухваћено претходним позицијама. У цену је 

урачунат одлазак на локацију на територији 

општине Бачка Паланка, превоз механизације и 

радника, рад механизације и радника. Обрачун до 

м2 збијеног тампона до збијености по налогу 

Инвеститора.  

м2 500.00    

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а        

 
 ПДВ        

 
УКУПНО СА ПДВ-ом        

НАПОМЕНА 

У табели су наведене оквирне количине на основу досадашњег искуства и очекиваних  

радова. Обрачун ће се вршити на основу стварно изведених радова по јединичним ценама. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
• У колону 5. уписати колико износи јед.цена без ПДВ-а. 

• У колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а., која ће се добити 
множењем цене по јединици мере (колона 5) са количином (колона 4) 

• На крају табеле уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ  и укупну цену са ПДВ-ом. 
 
 

 

Место:_____________                                                    Овлашћено лице   Понуђача 
 
Датум:_____________                                                 _________________________  
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Образац бр. 3. 

 
 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
Врста предмета: РАДОВИ 
ЦПВ ознака: 45233141 
БРОЈ:  
ДАНА:__________________. годинe 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
РАДОВА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА 

Набавка број 20/2022 
 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________. године, између: 
  
1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа  Начелник 
Општинске управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац)  
и  
2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ ________________, 
матични број _____________,  рачун број ________________________, који се води 
код ___________________банке, врста предузећа __________ кога заступа 
___________________________ (у даљем тексту: Одабрани понуђач)  
 
НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као 
понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, 
односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
 
 Предмет уговора је извођење радова на уређењу атарских путева у општини 
Бачка Паланка. 
 Одабрани понуђач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора 
изведе у свему према конкурсној документацији, прихваћеној понуди Одабраног 
понуђача број_____________ , другим важећим прописима, техничким нормативима 
и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 
 
 Уговор се закључује на износ од ______________________ динара без ПДВ-
а, односно ___________________ динара са ПДВ-а. Наручилац није у обавези да 
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реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са 
стварно изведеним радовима. 
 Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу фактурише изведене радове по 
јединичним ценама из образца понуде. 
 Овај уговор се закључује на годину дана од дана закључења Уговора.  
 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој  
буџетској години.  
 Уколико се не обезбеде средства натредној буџетској години уговор ће се 
сматрати раскинутим. 
 Количине дате у образцу понуде нису фиксне и могу се мењати због 
специфичности радова на уређењу атарских путева, а у зависности од потреба 
наручиоца. 
 Цена из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени. 
 

Члан 3. 
  
Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун 
Одабраног понуђача број ________________________________ код 
___________________ банке по месечним привременим ситуацијама, сходно 
степену извршених радова и по окончаној ситуацији у року од 45 дана рачунајући од 
дана испостављене ситуације за претходни месец, односно регистровање фактуре 
у ЦРФ. 
 Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно извршених 
радова. 
 Количине и квалитет извршених послова, Наручилац контролише и прати 
путем Надзорног органа у виду овере Грађевинског дневника и других докумената 
што представља основ за признавање извршене реализације као и испостављања 
рачуна.  
 Ниједан рачун за који није издат налог или обавештење надзорном органу у 
складу са одредбама уговора се неће признати нити платити. 
 

Члан 4. 
 
 Радови на уређењу атарских путева ће се вршити сукцесивно по писменом 
налогу Наручиоца. Представници Наручиоца и Одабраног понуђача ће одмах по 
потписивању уговора, сачинити динамички План послова на реализацији послова, 
а у складу са расположивим средствима и осталим условима. 
 

Члан 5. 
 
 Гарантни рок на извршене радове износи _____________________ месеци  и 
почиње да тече од дана када је Записнички извршена примопредаја свих радова, 
која је документована свом неопходном документацијом, прописана Законом. 
 Одабрани понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све 
недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Одабрани 
понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова. 
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 Одабрани понуђач је у обавези да по позиву Наручиоца о свом трошку 
отклони утврђене недостатке, настале у гарантном року, а најкасније 10 
календарских дана од дана позива. 
 Ако Одабрани понуђач не поступи по примедбама Наручиоца из става 2. и 3. 
овог члана, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог извођача отклони 
утврђене недостатке и то на трошак Одабраног понуђача, без посебне судске 
одлуке.  
 

Члан 6. 
 
 Наручилац се обавезује да: 
 
- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних 
служби, 
- обезбеди вршење стручног надзора  
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са 
Извођачем. 
 Надзор над извођењем радова вршиће ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, које ће 
Решењем одредити лице за надзор. 
 Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов 
рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу 
са одредбама Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 
 
 Одабрани понуђач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора 
обављати професионално, стручно и савесно, ангажовањем квалификованог 
особља, савремених техничких средстава и опреме потребне и подобне за 
извођење радова који су предмет овог Уговора. 
 Одабрани понуђач се обавезује да радове које су предмет овог Уговора 
изведе у складу са Законом о јавним путевима, Законом планирању и изградњи и 
Законом о основама безбедности саобраћаја, као и осталим подзаконским актима и 
важећим стандардима који се односе на предмет уговора. 
 Одабрани понуђач је дужан да радова који су предмет овог Уговора извршава 
у складу са препорукама из ЈУС стандарда, а који се односе на техничке услове на 
материјал који се уграђује и начин извођења. 
 Одабрани понуђач потврђује да испуњава све прописане услове за извођење 
уговорених радова као и да располаже важећим дозволама, лиценцама и одговоран 
је за евентуалну штету по овом основу. 
 Одабрани понуђач је дужан да поступи по свим основаним примедбама 
Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом 
трошку. 
 

Члан 8. 
 
 Одабрани понуђач се обавезује да изврши обезбеђење градилишта 
предузимајући све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и 
заштиту животне средине утврђене законом. 
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 Одабрани понуђач се обавезује да ће се у току извођења радова, 
придржавати и примењивати свих законских пропис из области безбедности и 
здравља на раду, заштите на раду, заштите животне средине, противпожарне 
заштите и других законских прописа који регулишу област рада предметне јавне 
набвке, те сходно томе, безусловно, признаје искључиву личну прекршајну и 
кривичну одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету коју 
претрпе запослени или трећа лица, проузроковану његовим не спровођењем 
законских прописа, при чему на овај начин Наручиоца ослобађа од 
свакеодговорности по овом основу. 
 

Члан 9. 
 

 Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора 
одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и 
одговорност за његов квалитет сноси Одабрани понуђач. 
 Одабрани понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте 
о квалитету материјала, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то 
овлашћене стручне организације. 
 Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, 
не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову 
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 
 

Члан 10. 
 
 Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима 
што Наручилац и Одабрани понуђач признају: 
- ако Одабрани понуђач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних 
дана у односу на уговорену динамику 
-ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног 
органа Наручиоца, 
- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова 
и квалитету из понуде Извођача 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  
 Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
 

Члан 11. 
 
 Сву штету која настане раскидом уговора сноси Одговорни понуђач, а овај 
уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 
 У случају раскида уговора Одговорни понуђач је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених 
радова до данараскида уговора. 
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Члан 12. 
 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 
Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи. 
 

Члан 13. 
 
 Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне 
стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа. 
 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог 
надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 
 

Члан 14. 
 
 Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветнапримерка од којих по 2 (два ) 
примерка задржава свака уговорна 
 
 
 
 
ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ     НАРУЧИЛАЦ  
 
_____________________     ____________________ 
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 Образац бр.4 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

Подаци о привредном субјекту: 

 

Назив ____________________________________ 

Порески идентификациони број :____________________ 

Адреса: __________________________  

Да ли је привредни субјект уписан у регистар понуђача у Републици 

Србији?_____________________ 

Интернет страница на којој је регистрација доступна:_________________________ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем следеће:  

 

1. Основи за искључење 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1) ЗЈН  

Питање:Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише 

пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране 

учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује? 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

1.2. Порези и доприноси 

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2) ЗЈН 

Питање: Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? 

Одговор (заокружити) 

Да Не 

Питање: Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање? 
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Одговор (заокружити) 

Да  Не 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3) ЗЈН 

Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у 

области заштите животне средине? 

Одговор (заокружити) 

Да   Не 

Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у 

области социјалног права? 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у 

области радног права? 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

1.4. Сукоб интереса 

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4) ЗЈН 

Питање:Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке? 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5) ЗЈН 

Питање: Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне 

набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке 
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које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или 

доделе уговора? 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

2. Технички и стручни капацитет 

2.1. Списак изведених радова 

Понуђач је у претходне три године у односу на годину достављања понуде ( 2018, 

2019, 2020) квалитетно и у року извео радове коју су истоврсни предмету јавне 

набавке у минималном износу од 2.500.000,00 динара без пдв-а. 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

2.2. Техничка лица или тела - контрола квалитета 

Понуђач на дан отварања понуда има ангажовано минимум 8 /осам/ лица запослена 

или ангажована по неком од основа у складу са чл. 197. До 202. Закона о раду и то 

да је најмање један (1) дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 412 или 415 - који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова. 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

2.3. Алати, погонска или техничка опрема 

Понуђач располаже са следећим машинама:  

- 1 багер 

- 1 булдожер 

- 1 багерски таруп 

- 1 утоваривач 

- 2 комбиноване машине 

- 2 камиона кипера 

- 1 вибро ваљак за тампон од 12 тона (+/- 15% тежине) 

- 1 вибро ваљак за тампон 6 тона (+/- 15% тежине) 

- 1 грејдер 

- 1 возило намењено за превоз лица и ствари 
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Наведена опреме може да буде у власништву/закупу/лизингу 

Одговор (заокружити) 

Да  Не 

 

 

П о н у ђ а ч 

__________________________ 


