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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1262од 
21.02.2020, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1263 од 21.02.2020., 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  радова – „Одржавање путева“ ЈН бр.6/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Називпоглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне  набавке 

 

III 

Врста, техничкекарактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатнеуслуге и 

сл. 

IV Техничка документација и планови 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Образац трошкова припреме понуде 

ХI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

ХII Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења за добро 

извршење посла 

ХIII Образци рефернц листа понуђача за 2017.,2018. и 2019. годину 

ХIV Образци потврда референтих наручиоца за 2017.,2018. и 2019. годину 

ХV Техничка спецификација  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласникРС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ Милош Митровић“  Велика Плана 
Адреса: Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 

ПИБ: 101174845 

МБ: 07160763 

Интернет страница:www.jkpmilosmitrovic.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују Jавне набавке.  

На ову Јавну набавку ће се примењивати: Закон о Јавним набавкама; Закон о општем управном  

поступку у делу који није регулисан Законом о Јавним набавкама; Закон о облигационим  
односима након закључења Уговора о Јавној набавци и закључивања оквирних споразума; 

Правилници који уређују поступак Јавних набавки донети од надлежног министарства, као и 

други закони и прописи који важе у Републици Србији. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 6/2020 су радови -„Одржавање путева“. 

Назив из општег речника набавки: 45233120 – Радови на изградњи путева  

4. Намена поступка:Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

              5.Партије:Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

              6. Подаци о оквирном споразуму: Поступак се не води ради закључења оквирног споразума 

              7.  Резервисана јавна набавка:не 

8. Електронска лицитација:не 

9. Контакт (лицеилислужба)  

Лице задужено за техничке карактеристике и опис радова Новаковић Момир ,бројтелефона: 
026/514-858. 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 064/8734466, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2020сурадови –„Одржавање путева“ 

Ознака из општег речника јавних набавки:45233120 – Радови на изградњи путева.  

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи без ПДВ-а 10.000.000,00 динара. 

 

3.Остали услови везани за предмет јавне набавке: 
Таксативни опис радова, количина и обима радова су  ближе одређени у техничкој 

спецификацији конкурсне документације наручиоца . 

Место извођења радова је на територији општине Велика Плана. 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

http://www.jkpmilosmitrovic.rs/
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1.Врста радова 

Радови на одржавању путева (пресвлачење улице новим асфалтом)  на територији општине 
Велика Плана у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима 

који су саставни део Конкурсне документације. 

 

2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XV Техничка 

спецификација које садржи опис радова, јединицу мере, као и  количину радова коју је 

потребно извршити за сваку улицу.  
 

3.Рок за извођење радова 

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) 
радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе 

у посао одмах након потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 

 

4.Место извођења радова  

Велика Плана - улице: Момира Гајића и Мике Јовановића, Лозовик – улица Трг Првобораца   

(Аутобуско стајалише и паркиралиште). 

 

5.Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну 
набавку, уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на 

меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак 

локације.  

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
jkpmilosmitrovic@gmail.com , које  морају бити  примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана 

пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 

понуда. 
 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Техничка документација је техничка спецификација  

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

              Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне             

              услове за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. и додатне услове из члана 76. Закона o  

              jавнимнабавкама(,,Службенигласник РС”, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), у даљем тексту  

              Закон. 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

            1.1)да је регистрован код надлежног органа,односно уписан уодговарајући регистар; 

Доказ за правно лице Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

Доказ за предузетнике Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра 

             Ова јдоказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе 
понуђача. 
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1.2) да понуђач односно његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказ за правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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; 

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 неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против животне средине,кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних организованог криминала  

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника).Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Доказ за предузетнике  

и за физичка лица 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних организованог криминала, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 

средине,кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта) 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда 

            Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 

 

1.3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ за правно лице Потврда Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу  изворних локалних 

јавних прихода 

Доказ за  предузетнике 

Доказ за физичка лица 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе 

понуђача. 

1.4) да има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

Доказ за правно лице  

/ 
Доказ за  предузетнике 

Доказ за физичка лица 

Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји 

дозвола предвиђена посебним прописом те исту понђач није дужан да доставља 
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1.5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

делатностикоја је на снази у време подношења понуде. која је на снази у време подношења 

понуде. 

Доказ за правно лице  

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која 

је саставни део конкурсне документације  

Доказ за  предузетнике 

Доказ за физичка лица 

            Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

76. ЗАКОНА 
 

  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона а који се тичу 
финансијског, кадровског, техничког и пословног капацитета. Понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати: 

 
Редни 

број 

Додатни услови Потребни докази 

 
 

 

1. 

 

 

Финансијски капацитет: 

да у последњих 6 (шест) месеци 

(рачунајући до дана објављивања 

позива за предметну јавну набавку) 

није имао евидентиране дане 

неликвидности. 

 

 
Потврда о ликвидности за последњих 6 (шест) месеци 

(рачунајући до дана објављивања позива за 

предметну јавну набавку) издата од Народне банке 

Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за 

пријем основа и налога принудне наплате у 

Крагујевцу, Бранка Радичевића 16а. 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

Пословни капацитет: 

ако је у току претходне 3 пословне 

године ( 2017., 2018. и 2019. године), 

извео референтне радове у најмањем 
износу од  12.000.000,00 дин. без ПДВ. 

Под референтним радовима  

подразумевају се грађевински радови 

на површинским радовима на улицама 

и путевима и асфaлтирању путева. 

1. Референц листе (списак изведених радова која су 

предмет ове јавне набавке) 2017., 2018. и 2019. 

годину. 

Референц листа мора бити потписана и оверена од 

стране овлашћеног лица понуђача за сваку годину 
посебно (иста не мора бити заведена заводним 

печатом наручиоца).  

2. Потписане и оверене потврде референтних 

наручилаца   које морају да садрже вредност 

изведених радова које су предмет ове јавне набавке, у 

укупном  износу не мањем од 12.000.000,00 дин без 

ПДВ. 
 

 

 

 

3. 

 

Кадровски капацитет:ако има 

1) најмање 1 (једног) запосленог 

дипломираног грађевинског инжењера 

(на неодређено или одређено време)са 

лиценцом одговорног извођача радова ( 
лиценца 415 или 412) и најмање три 

године радног искуства у струци 

2) најмање 5 запослених грађевинских  

радника на одређено или неодређено 

време. 

 

 

1. Фотокопијe Обрасца , МА или   

М1/М2, за 6 запослених (1. дипломираног 

грађевинског инжењера и 5радника) на неодређено 

или  

одређено  време или копија уговора о радном 
ангажовању за свих 6 запослених. 

2. Фотокопија лиценце одговорног извођача радова, 

са потврдом о важењу исте. 

 

 

 

 

4. 

Техничкикапацитет: 

-да има вагу за мерење најмањег опсега 

мерења од 20 Т или уговор о закупу 

исте. 

 

Фотокопија картице основног средства за вагу или 

копију уговора о закупу ваге или сличног  правног 

основа којим се доказује  коришћење ваге. 
 Пословни  капацитет: односно да  
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5. 

поседује уговор са акредитованом 

лабораторијом о праћењу производње 

и контроле уграђеног асфалта 

Важећи Уговор са акредитованом лабораторијом о 

праћењу производње и контроле уграђеног асфалта 

 
 

 

 

 
 

 

 

6. 

Техничка својства камена за 

ивичњаке : 

Прописани технички услови за 

архитектонски грађевински камен 
СРПС Б.Б3.200 или одговарајући 

Спољашње облагање хоризонталних 

површина означених са СХ-2; 

 Петрографска врста 

стене:ГРАНИТ 

 Чврстоћа на притисак 

(МПа):мин.120 

 Чврстоћа на савијање 

(МПа):мин.12 

 Отпорност на хабање 

стругањем по Беме-
у(цм3/50цм2):макс.14 

 Порозност (%):макс.7 

 Упијање воде(%):макс 2 

 Постојаност на дејство мраза 

:постојан  

 

 

 

Атест издат од стране  акредитоване институције 

 

 

НАПОМЕНА У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА:  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до  4) Закона и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.   
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач 

је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. 

Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни 
органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од 

стране судског или општинског органа и у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним 

набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача 

или изјаву у слободној форми којом потврђује да је уписан у Регистар понуђача. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни.  

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

прописани начин.       

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овом конкурсном 

документацијом – сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује 

испуњење било ког од наведених услова у складу са овом конкурсном документацијом, 

односно којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овом -конкурсном 

документацијом, сматраће се да не испуњава обавезне  за учешће у поступку јавне 

набавке, предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 

понуда бити одбијена као неприхватљива.          

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП ,,Милош Митровић,, Велика Плана, улица Војводе Мишића 

бр. 1., 11320 Велика Плана, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

радова – „Одржавање путева“ ЈН бр. 6/2020 –са назнаком - ,,НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2020. године до 11,00 
часова.Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом одмах након истека рока за 

подношење понуда односно дана 25.03.2020.године у 11,15 часова у просторијама Наручиоца у 

управној згради  на адреси : улица Војводе Мишића 1, Велика Плана. 
Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована лица.У поступку отварања 

понуда могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. Представник 

понуђача дужан је достави уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку отварања 
понуда. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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, и наручилац ће је након окончања поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи: 
- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за поновним 

подношењем понуда и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  

- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу 

конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - хемијском оловком. 
Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од 

стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 
- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и 
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порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, 

контакт телефон, текући рачун, e-mail адреса) 
2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи 

од 60 дана. 

3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност. 
4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који садржи следеће податке: 

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није  обликован по партијама и то: 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношењепонудесаваријантаманиједозвољено. 

 

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: ЈКП ,,Милош Митровић,, Велика 
Плана, улица Војводе Мишића бр. 1., 11320 Велика Плана,до рока за подношење понуда, са 

назнаком: 

Измена понуде за јавну набавку радова –„ Одржавање путева “, ЈН бр. 06/2020 – ,,НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова –„ Одржавање путева “, ЈН бр. 06/2020– ,, НЕ 

ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова –„ Одржавање путева “, ЈН бр. 06/2020– ,,НЕ 

ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –„ Одржавање путева “, ЈН бр. 06/2020–- 

,,НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду . 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуденаведе 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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 обавезују на извршење јавне набавке, 

а који садржи следеће податке: 

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, 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: 
Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране наручиоца и 

подразумева плаћање у року од 45 календарских од дана испостављања привремених 

(кумулативних) ситуација -рачуна, односно, окончане ситуације. 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења: 
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора каo средство финансијског обезбеђења 

достави Наручиоцу за добро извршење посла  БЛАНКО МЕНИЦУ, прописано потписану и 

оверену, са меничним овлашћењем са назначеним износом у висини од 10% процењене 
вредности уговора без ПДВ-а.Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа 

документа: 

- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), и; 
 - фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.                            

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не 

испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро 

извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 30 (тридесет) дана након 
извршења свих уговорених обавеза. 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. 

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

 

9.4. Захтев у погледу рока и места извођења радова: 
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 

(тридесет)радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да 
Извођача уведе у посао одмах након потписивања Уговора. 

Место извођења радова: Велика Плана – улице, Момира Гајића и Мике Јовановића; Лозовик – 

улица Трг Првобораца  (Аутобуско стајалише и паркиралиште). 
 

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

ПОНУДИ   И ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                          
Цена се исказује у динарима.  

У Обрасцу понуде потребно је исказати јединичне цене без ПДВ, укупне понуђене цене без 

ПДВ за сваку дату позицију, укупну понуђену цену без ПДВ, укупни износ ПДВ, као и укупну 

понуђену цену са ПДВ-ом. 
Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.Неуобичајено ниска цена у 

смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима.Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 

понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према 

члану 92. Закона. 
 

11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје уговорене обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет јавне набавке, за период о претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 

1. Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2. Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезау поступку јавне 
набавке или испуњавању уговорених обавеза; 

3. Исправа о наплаћеној уговореној казни; 

4. Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6. Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7. Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. Други одговрајући доказ примерен предмету јавне набавке,  документацијом, који се  

односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније  

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

12. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИЗАОДБИЈАЊЕПОНУДА 

1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из 
конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 

понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
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3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок важења 

понуде краћи од прописаног; 5 ) понуда садржи друге недостаке због којих није могуће 
утврдити  стварну садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим понудама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у  

смислу члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству рударства и енергетике. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 
горњем десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис 

лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, 

поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 
„ПОВЕРЉИВО”, испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или непосредно преко писарнице  
наручиоца тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности 

у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће  у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документацијеЈН бр. 6/2020. 

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  

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

Закона. 

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 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.  
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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. 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“.  

 

18. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

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

 

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или је могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања, а ако је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио , онда ће се захтев сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 3 дана пе истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношења 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. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  97 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије). Висина таксе од 120.000,00 динара је иста без обзира да ли се захтев за заштиту права 
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подноси за једну или  више партија. Уколико поднети захтев не садржи овај елемент односно 

доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на 

интернет странициhttp://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

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

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем одмах након истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона,о чему ће понуђачи бити писмено обавештени 

објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки.  
Акопонуђачкојемједодељенуговородбиједазакључиуговор о јавнојнабавци, наручилац 

можедазакључиуговорсапрвимследећимнајповољнијимпонуђачем. 

У случајуда 
јеподнетасамоједнапонуданаручилацможезакључитиуговорпреистекароказаподношењезахтеваз

азаштитуправа, у складусачланом 112.став 2. тачка 5) Закона. 

 

22.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа 

од 5% укупне вредности закљученог уговора.Наведено ограничење не односи се на вишкове 

радова уколико су ти радови уговорени.( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета 

уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. _____________ од ________________ за јавну набавку радова –„ Одржавање 

путева “, ЈН бр. 06/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име лица за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
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 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
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Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе 

заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„ Одржавање путева “, ЈН бр. 06/2020 

 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

____ дана од дана отварања понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

(најдуже 30 радних дана од дана увођења у 
посао) 

____ радних дана од дана увођења у 

посао  

 

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 
 

           Датум                                               Понуђач 

М. П. 

________________________                            __________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни  и потпише, може да се овери печатом, чиме потврђује да су 

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

потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да 

потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 

 
 
 

 

 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
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VIII МОДЕЛИ УГОВОРА 

 

- Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду наведени 

у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач који је наведен у споразуму којим се понуђачи 

из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке да ће у 
име групе понуђача потписати уговор, потписује и печатом оверава модел уговора. 

- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у 

моделу уговора као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом оверавамодел уговора. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

Закључен између: 

 

1. ЈКП „Милош Митровић,, Велика Плана, улица Војводе Мишића бр. 1, 11320 Велика 

Плана,  којe заступа вд директор Рачић Александар , дипл.маш.инж,  матични број: 07160763, 

ПИБ: 101174845, текући рачун: 160-7096-31, телефон: 026/ 515-009, телефакс: 026 514 275, е-
mail: jкpmilosmitrovic@gmail.com, као Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране 

и  

2.____________________________________(фирма)_____________________________________ 
(седиште), матични број_____________________________,ПИБ___________________________, 

текући рачун____________________________________, телефон_________________________, 

телефакс_______________________________________, е-mail __________________________ 
као Извођача (у даљем тексту: Извођач), које заступа __________________________________ 

______________________ , са друге стране. 

 

Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет јавне набавке бр. 6/2020 су радови – „Одржавање путева“ на територији општине 

Велика Плана према диспозицијама Наручиоца, што укључује радове на пресвлачењу улица 

новим асфалтом и то: Момира Гајића и Мике Јовановића у Великој Плани и радове у улици Трг 
Првобораца у Лозовику. 

 

 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да изведе радове према понуди понуђача бр. ____________од 

________________ које чине саставни део овог уговора, у складу са Законом о планирању и 

изградњи, Посебним правилима о грађењу и другим прописима, стандардима, техничким 
нормама и нормативима квалитета који важе за поједине врсте радова. 
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Извођач  извршењенабавке делимично поверава подизвођачу ____________________________ 

(навести назив подизвођача) и то: _____________________________________(навести део 
набавке који се поверава).  

 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:______________ 

динара без ПДВ-а,од чега је ПДВ_______________, што са ПДВ-ом 
износи_________________динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде 

Извођача радова број ___________ од ___________2020. године. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати цену из претходног става у року од: 45 (словима: 
четрдесетпет) дана након испостављања привремених односно окончане ситуације. Окончана 

ситуација мора да садржи опис изведених радова и мора бити потписана од стране одговорног 

извођача радова, стручног надзора и овлашћеног лица наручиоца. 
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и  не може се мењати.  

 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 4. 

Извођач радова је у обавези да приликом потписивања овог уговора као средство финансијског 
обезбеђења достави Наручиоцу БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла, прописано 

потписану и оверену, са меничним овлашћењем са назначеним износом у висини од 10% 

процењене вредности уговора без ПДВ-а 

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа документа: 
- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), и; 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да: 

Изабрани понуђач – Извођач, не испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин 

предвиђен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извођачу у року од 30 
(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 

 

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 
Члан 5. 

Место извођења радова је   Велика Планаи Лозовик ,  где ће се  вршити  квантитативни и 

квалитативни пријем предмета уговора, о чему ће се сачињавати записник. 

Рок  извођења радова не може бити дужи од ______ радних дана рачунајући од  дана закључења 
уговора и увођења у посао од стране наручиоца .Наручилац је дужан да извођача радова одмах 

уведе у посао од дана закључивања овог уговора. 

Радови се изводе према диспозицијама наручиоца. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

Уколико дође до прекорачења роказа извођење радова из претходног става овог члана,Извођач је 
дужан да плати Наручиоцу уговорну казну висини од1‰ (један промил) од укупне уговорене 
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цене за сваки дан закашњења, с тим штоизнос тако одређене уговорне казнене може да пређе 

5% укупне уговорене цене. Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити активирањем БЛАНКО МЕНИЦЕ из члана 4. 

овог уговора. 

Уколико Извођач, из неоправданих разлога, прекине са извођењем радова или одустане од 
даљег извођења радова, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор без било 

каквих даљих обавеза према Извођачу уз наплату БЛАНКО МЕНИЦЕ из члана 4.овог Уговора у 

пуном износу. Уколико штета коју Наручилац трпи услед прекида, одустајања односно 

неуредног пружања радова пређе 10%, Наручилац има право нанакнаду штете. Висину штете ће 
утврдити судски вештак кога одреди Наручилац. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извршења уговорних обавеза ускладу са законом. 
Лице које учествује у вршењу стручног надзора, је овлашћено да даје налоге одговорном 

извођачу радова. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 8. 

Одговорни извођач радова дужан је да: 
- издаје руководиоцу радова дневни налог за рад; 

- уредно води грађевински дневник и дневно ажурира све позиције изведених радова 

- након сваке закључене позиције радова из грађевинског дневника, потпише исти као и 

стручни надзор испред наручиоца. 
Члан 9. 

Извођач радова је дужан да одржава градилиште од дана увођења у посао од стране Наручиоца. 

Наручилац не преузима ризик у погледу чувања свих припадајућих грађевинских материјала и 
механизације као ни ризик пропасти ствари услед више силе. 

 

Члан 10. 
Одмах по завршетку уговорних обавеза Извођач радова обавештава Наручиоца да су послови 

који чине предмет уговора завршени. 

Наручилаци Извођач ће без одлагања приступити примопредаји и коначном обрачуну о чему ће 

сачинити записник. 
 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  

 
Члан 11. 

Извођач гарантује да су изведени грађевински радови и уграђени грађевински материјал у 

време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 
онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу. 

Извођач даје гаранцију на квалитет изведених радова и уграђеног грађевинског материјала у 

трајању од  _______ месеца од дана примопредаје радова.  

Извођач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на добрима у току 
трајања гарантног рока. 

Трошкови поправке и транспортни трошкови у оквиру гарантног рока падају на терет Извођача. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА  

 

Члан 12. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да 
повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су 

уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
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остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне 

вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико 
су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета 

уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
 

 

РАСКИД УГОВОРА  

 
Члан 13. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни 

са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не 

одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 

Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако 
Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет 

овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима 

и њиховој вредности у складу са Уговором. 
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно 
изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и 

надзорног органа. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

У случају спора уговорне стране ће исти решити споразумно, у противном спор ће решити 
стварно и месно надлежан суд.  

Члан 15. 

У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступити са пажњом доброг привредника. 

За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 16. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 17. 

 
Уговор је потписан у шест истоветних примерака, од којих сваки уговарач задржавапо три 

примерка. 

 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                 ЗА ИЗВОЂАЧА 
      Директор                                                                                                     Директор  

 

 
_________________                       ____________________ 

 

 

 
 

 



 

22 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,(Назив понуђача) 

даје:  
 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавкерадова – „ Одржавање путева „ JН бр. 6/2020, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. Потписпонуђача 

   

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

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

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 

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

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

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________ [навестиназив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потписпонуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 
 

 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 
Понуђач________________________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке радова- „ Одржавање путева „ JН бр. 6/2020,поштовао је обавезе које 

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

животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда. 

 

 
 

 

 

Датум              Понуђач 
 

___________________                        М.П.                                             __________________ 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку 

радова - „ Одржавање путева „ , за извршење уговора о јавној набавци, у отвореном поступку 
JН бр. 6/2020даје следећу:  

ИЗЈАВУ 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, у тренутку закључења 
Уговора, достави Наручиоцу за добро извршење посла  БЛАНКО МЕНИЦУ, прописано 

потписану и оверену, са меничним овлашћењем са назначеним износом у висини од 10% 

процењене вредности уговора без ПДВ-аУз меницу изабрани понуђач је дужан да достави 
следећа документа: 

- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава; 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), и; 

 - фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.                            
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не 

испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро 

извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 30 (тридесет) дана након 

извршења свих уговорених обавеза. 
 

 

 
Место и датум                                            М.П.                                            Потпис овлашћеног 

понуђача 

 
____________________                                                                       __________________________ 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити,и потписати образац. 
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XIII РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА ЗА 2017, 2018, И 2019. ГОДИНУ 
 

 

 

 

(Модел референц листе понуђача за 2017. годину) 

 

 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

Р.Б. 

 

Назив радова 

 

Датум извођења 

 

Вредност 

изведених 
Радова без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 
2. 

    

 

3. 

    

 
4. 

    

 

5. 

    

 
6. 

    

 

7. 

    

 

                                                                          

УКУПНО: 

 

 
 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати,  

 
 

Mесто и датум:                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                    Понуђача 

 
_______________________                                                                ________________________

 М.П. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

27 

 

 

 
 

 

(Модел референц листе понуђача за 2018. годину) 

 

 

 

                           РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Р.Б. 

 

Назив радова 

 

Датум извођења 

 

Вредност 

изведених 
радова без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 
2. 

    

 

3. 

    

 
4. 

    

 

5. 

    

 
6. 

    

 

7. 

    

 
                                                                          

УКУПНО: 

 

 

 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати, у зависноти за колико партија 

понуђач подноси понуду. 

 
 

 

 
Mесто и датум:                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                        Понуђача 

 

_______________________                                                                ________________________
 М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2019. годину) 

 

 

 

                         РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Р.Б. 

 

Назив радова 

 

Датум извођења 

 

Вредност 

изведених 
радова без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 
2. 

    

 

3. 

    

 
4. 

    

 

5. 

    

 
6. 

    

 

7. 

    

 
                                                                          

УКУПНО: 

 

 

 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати, у зависноти за колико партија 

понуђач подноси понуду. 

 
 

 

 

 

Mесто и датум:                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                         Понуђача 

 
_______________________                                                                ________________________

 М.П. 
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XIV ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТИХ НАРУЧИОЦА ЗА 2017,2018, И 2019. ГОДИНУ 
 

 

 

(Модел потврде за 2017. годину) 
 

 

 

 
Назив референтног наручиоца:  __________________________ 

Седиште:    __________________________ 

Улица и број:    __________________________ 
Телефон:    __________________________ 

Матични број:    __________________________ 

ПИБ:     __________________________ 

 
 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је __________________________________ у  2017. години извеоза наше  

                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у укупној  

                                                                                                              (назив радова) 

 

вредностибез ПДВ – а од __________________________________________________ динара. 
 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у 

(назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке радова–„Одржавање путева“  ЈН број  6/2020,  и у друге 

сврхе  се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

 
 

 

Mесто и датум:                                                                                  Потпис овлашћеног референтног  
                                                                                                                       Наручиоца 

 

_______________________                                                                ________________________

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

(Модел потврде за 2018. годину) 
 

 

 

 
Назив референтног наручиоца:  __________________________ 

Седиште:    __________________________ 

Улица и број:    __________________________ 
Телефон:    __________________________ 

Матични број:    __________________________ 

ПИБ:     __________________________ 
 

П О Т В Р Д А 
 

којом потврђујемо да је __________________________________ у  2018. години извеоза наше  

                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у укупној  

                                                                                                              (назив радова) 

 

вредностибез ПДВ – а од __________________________________________________ динара. 

 
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у 

(назив понуђача) 

отвореном поступку јавне набавке радова„Одржавање путева“  ЈН број  6/2020, и у друге 
сврхе  се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати . 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

 

 
 

 

Mесто и датум:                                                                                  Потпис овлашћеног референтног  
                                                                                                                       Наручиоца 

 

_______________________                                                                ________________________
 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

(Модел потврде за 2019. годину) 
 

 

 

 
Назив референтног наручиоца:  __________________________ 

Седиште:    __________________________ 

Улица и број:    __________________________ 
Телефон:    __________________________ 

Матични број:    __________________________ 

ПИБ:     __________________________ 
 

 

П О Т В Р Д А 
 
којом потврђујемо да је __________________________________ у  2019. години извеоза наше  

                                                                                                     (назив понуђача)  

 
потребе  _____________________________________________________________у укупној  

                                                                                                              (назив радова) 

 

вредностибез ПДВ – а од __________________________________________________ динара. 
 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у 

(назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке радова–„Одржавање путева“  ЈН број  6/2020, и у друге 

сврхе  се не може користити. 

 
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати . 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 
 

 

 
 

Mесто и датум:                                                                                  Потпис овлашћеног референтног  

                                                                                                                       Наручиоца 
 

_______________________                                                                ________________________

 М.П. 
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XV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

„одржавање путева“ на територији општине Велика Плана 
 

Пресвлачење улице новим асфалтом : 

 
1.МОМИРА ГАЈИЋА ( од Косовске до Булевар Деспота Стефана ) 

L= 630                                                                                                                   бasf = 6m 

 опис радова јм количина  Јединична 

цена 

без пдв-а 

 укупно 

1. 
Чишћење саобраћајница од песка и 

блата, са емулзирањем подлоге израдом 

,,шлусева,, и емулзирањем спојева. 
 

m2 4000 x   =  

2. Скидање слоја  асфалта  ,,Виргином,,  

д = 3-4 cm  са утоваром и превозом 
стругане масе на локацију у граду до 

3km 

 

m2 2000 x    =  

3. Пресвлачење улице и лепеза  асфалтом 
АБ  11 у слоју 2+4 cm 

m2 3780 x    =  

4. Пресвлачење лепеза  улица које се 
везују за  улицу  Момира Гајића. 
 

m2 300 x  =  

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

  

 

2.МИКЕ ЈОВАНОВИЋА – ХОТЕЛ ВИР                                                                   бasf = 5m 
L= 170+45                                                                                                                      бasf = 3m 

 опис радова јм количина  Јединична 

цена 

без пдв-а 

 укупно 

1. 
Чишћење саобраћајница од песка и 

блата, са емулзирањем подлоге израдом 

,,шлусева,, и емулзирањем спојева. 
 

m2 1150 x   =  

2. Припрема  сокака за  асфалтирање, 

ископ  постојеће  конструкције 20 cm  

утовар и одвоз ископа, довоз и уградња  
каменог агрегата  Т0-31.5  у слоју 15 cm.  
 

m2 135 x    =  

3. Пресвлачење улице и лепеза  асфалтом 

АБ  11 у слоју 2+4 cm, као и поправка  
коловоза  1.5m х 106m 

m2 1150 x    =  

4. Скидање слоја  асфалта поред ивичњака 
и у сокаку поред хотела,,Виргином,, 

д=2-3 cm  са утоваром и превозом 

стругане масе на локацију у граду, 

удаљену   до 3 km 

m2 550 x  =  

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  
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ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

3.Улица ТРГ ПРВОБОРАЦА, Лозовик, АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ И ПАРКИРАЛИШТЕ 

 

 Припремни радови јм количина  Јединична 

цена без 

пдв-а 

 укупно 

1. Обнављање полигон мреже, геодетско 

снимање и обележавање трасе на 

терену, снимање профила, и контрола 

извођења радова. 

 

м1 

 

208 

 

x 

  
= 

 

2. Издизање канализационих шахти на 
пројектовану висину. 

ком 6 x  =  

  

 III Горњи слој 

 
      

3. Ручна израда доњег носећег слоја BNS 
22    d = 6cm у збијеном стању  на 

паркингу и на саобраћајници на месту 

већих деформација коловоза. 

t 19 x  =  

4. Ручна израда доњег носећег слоја BNS 

32 sA   d = 8cm у збијеном стању на 

аутобуском стајалишту. Радови се 

изводе на припремљеној подлози. 

t 24 x  =  

5. Ручна израда слоја AB 11   d = 4cm у 

збијеном стању на коловозу аутобуског 

стајалишта и паркиралишта. 

m2 197 x  =  

6. Израда изравнавајућег слоја  AB 11 на 

коловозу улице. 

t 60 x  =  

7. Израда слоја  AB 11   d = 4cm у 

уваљаном стању на коловозу улице. 

m2 1400 x  =  

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Редни 

број 

Улице Цена без 

пдв-а 

Цена са пдв-ом 

1. Момира Гајића – Велика Плана   

2. Мике Јовановића –Велика Плана   

3. Трг Првобораца - Лозовик   

    

Укупно:   

 


	5.Партије:Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
	6. Подаци о оквирном споразуму: Поступак се не води ради закључења оквирног споразума
	7.  Резервисана јавна набавка:не
	8. Електронска лицитација:не

