
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

радова на рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима и Законом 

о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, ради закључења оквирног 

споразума, на период од две године, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28., обавештава сва 

заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације број 1. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

   

1.  На страни 19/56 конкурсне документације, у делу IV Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати, 2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни 

капацитет, мења се и допуњује текст:  

 

„1. Да је понуђач у 2016, 2017, 2018 и 2019. години до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове на редовном и ургентном 

одржавању или периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и 

улица у износу од најмање 1.080.000.000,00 динара без ПДВ и један посао појединачне 

вредности од најмање 160.000.000,00 динара без ПДВ.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„1. Да је понуђач у послењих пет година до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки РС извео радове на редовном и ургентном одржавању 

или периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и улица у износу 

од најмање 1.080.000.000,00 динара без ПДВ и један посао појединачне вредности од 

најмање 160.000.000,00 динара без ПДВ.“ 

 

 2.  На страни 38/56 конкурсне документације, у делу ХI Модел оквирног споразума, 

Вредност оквирног споразума, мења се Члан 4. став 1. и гласи: Укупна   вредност  радова  

из  чл.  1.  овог  Оквирног споразума,  износи највише 450.000.000,00 динара без 

урачунатог пореза на додати вредност, вредност,   што  са урачунатим  порезом  на  

додату  вредност, укупно износи највише 540.000.000,00 динара са урачунатим порезом 

на додату вредност која представља максималну вредност свих уговора које ће Наручилац 

закључити са Извођачем радова за време трајања оквирног споразума . 

 
3.  На страни 44/56 конкурсне документације, у делу ХII Модел уговора, Вредност 

уговора, Члан 3. став 1. Укупна уговорена вредност радова без урачунатог пореза на 

додату вредност, стопа ПДВ-а и Укупна уговорена вредност радова са урачунатим 

порезом на додату вредност, допуњује са *. 

 

4.  На страни 54/56 конкурсне документације, у делу ХI Модел уговора, додаје се 

напомена да „Делове уговора  означене * попуњава Наручилац“. 

 

 

Измењене странице конкурсне докуметације  19/56, 38/56, 44/56 и 54/56   су 

саставни деo конкурсне документације. Понуђачи су у обавези да своје понуде 

припреме у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 

1., у супротном њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. 

тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

 

Прилог: - Измењене стране  19/56, 38/56, 44/56 и 54/56.    
 

 



Измена КД бр. 1 - страна 19/56 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/4Р-2019-28 

 

1. Да је понуђач у послењих пет година до дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки РС извео радове на редовном и ургентном одржавању или 

периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и улица у износу од 

најмање 1.080.000.000,00 динара без ПДВ и један посао појединачне вредности од 

најмање 160.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца радова које, поред 

осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт 

телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова на 

основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, 

назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених 

радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену 

потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ 

СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, са означеним 

(маркираним) позицијама радова), а које су у складу са описом изведених радова у 

потврди/ама, а за један уговор од 160.000.000,00 динара ОБАВЕЗНО је доставити 

окончану ситуацију. 

 

2. Да понуђач поседује важеће сертификате издате од стране Акредитационог тела Србије 

за следеће стандарде: BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISC 9001:2015. 

 

Доказ : Копије сертификата. 

  

3. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - технички капацитет: да 

понуђач за извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање :  

 
а)  3 МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА, 2 КОМПРЕСОРА, 4 ГЛОДАЛИЦЕ ЗА 
АСФАЛТ, 2 РУЧНЕ ПУМПЕ ЗА ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈЕ ИЛИ 2 КАМИОНA  СА 
ПРСКАЛИЦОМ, 15 КАМИОНА НОСИВОСТИ ОД МИНИМУМ 10 ТОНА, 20 КАМИОНА 
НОСИВОСТИ ОД ВЕЋЕ ОД 20 ТОНА , 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ДО 3 ТОНЕ, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ  
ОД 3 ТОНЕ ДО 8 ТОНА, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА, 2 ВАЉКА СА МИНИМУМ 
ЈЕДНОМ ГУМЕНОМ ПЕГЛОМ, 1 ВАЉАК СА ОБЕ ГУМЕНЕ ПЕГЛЕ ТЕЖИНЕ ПРЕКО 25 
ТОНА, 5 ВАЉКА ЗА ТАМПОН ТЕЖИНЕ ПРЕКО 10 ТОНА , 3 ФИНИШЕРА СА 
КОМПЛЕТНОМ ОПРЕМОМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИСИНА ( ЛАСЕР, СКИЈА, САЈЛА), 1 
АСФАЛТНУ БАЗУ У ВЛАСНИШТВУ - КАПАЦИТЕТА 180 T/Ч , УДАЉЕНУ ДО 80 КМ ОД 
ЦЕНТРА ГРАДА НИША  И НЕ СТАРИЈУ ОД 25 ГОДИНА , 4 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ, 4 
БАГЕРА ТОЧКАША , 1 БУЛДОЗЕР  ТГ 140 И  ВЕЋИ  И 5 ГРЕЈДЕРА , А НАЈМАЊЕ ДВА СА 
РИПЕРИМА. 

Доказ:  
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: која учествују у саобраћају и подлежу обавезној 

регистрацији потребно је доставити саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуда 

(очитани подаци из саобраћајне дозволе) и копију Полисе осигурања.  

У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу 

или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити 

да их понуђач има на располагању.  

* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: потребно је доставити Уговор о набавци (куповини) или 

Уговор о закупу или Уговор о лизингу или Пописну листу (обележити маркером) на 

дан 31.12.2017. године (за случај да попис није окончан до истека рока за подношење 

понуда) или 31.12.2018. године или неки други одговарајући доказ да понуђач исту има 

на располагању.  

* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и 

отпремницу.  

* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и 

пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се 

може утврдити да је то лице власник предметне опреме. 



Измена КД бр. 1 - страна 38/56 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/4Р-2019-28 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора о јавној набавци извођења радова на рехабилитацији јавних путева у складу са 

Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и 

опремање, у свему према понуди Извођача радова, одредбама Оквирног споразума и 

потребама Наручиоца. 

Извођач радова је у обавези да након закључења појединачних уговора, радове 

изводи према позиву Наручиоца у складу са спецификацијом радова , достављеном од 

стране одговорног лица Наручиоца и одредбама уговора у складу са појединачним 

уговорима закљученим у периоду трајања оквирног споразума. 

Радови ће се пружати сукцесивно, по потреби, на захтев Наручиоца, за време 

трајања оквирног споразума.  

                                                                         Члан 2. 

Извођач радова радове из чл. 1. овог Оквирног споразума изводи на један од следећих 

начина (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________ из ____________________ у износу од 

_____% од укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извести 

преко подизвођача_______________________________ 

________________________________________________ из _____________;  

__________________________________________ из ____________________ у износу од 

_____% од укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извести 

преко подизвођача________________________________ 

________________________________________________ из _____________;  

в) заједнички, у групи са:  

______________________________________________ из __________________  

______________________________________________ из __________________  

______________________________________________ из ___________________  

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                                                                       Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу 

даном потписивања учесника споразума и достављања средстава финансијског 

обезбеђења . 

 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више 

појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Појединачни уговор о извођењу радова се закључује под условима из овог 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рока 

извођења и рока плаћања.  

  

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА                                                              

                                                                       Члан 4. 

Укупна уговорена вредност извођења радова који су предмет овог оквирног 

споразума износи 450.00.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

односно са урачунатим порезом на додату вредност износи 540.000.000,00 динара, која 

представља максималну вредност свих уговора које ће Наручилац закључити са 

Извођачем радова за време трајања оквирног споразума . 

Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Оквирног споразума , 

исплати Извођачу коначну вредност изведених радова, добијену применом једничних 

цена из понуде Извођача бр. _______ од ____.____. 2019. године на стварно изведену 

количину радова по подацима из грађевинске књиге.  

Уговорена цена оквирим споразумом обухвата трошкове извођења радова, набавке 

материјала, помоћног материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, 

монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове које Извођач има у реализацији свих Оквирним споразумом  предвиђених 

обавеза. 



Измена КД бр. 1 - страна 44/56 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/4Р-2019-28 

 
б) заједнички, у групи са:  

___________________________________________               из __________________ 

(носилац посла)  

___________________________________________               из  _________________                  

  (члан групе)   

в) са подизвођачем/има:  

* _____________________________________________из __________________ у ____% 

укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача  

____________________________________________________________________  

* _____________________________________________из _________________ у ___% 

укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача  

____________________________________________________________________ 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

                                                                     Члан 3. 

Укупна уговорена вредност радова из чл. 1. овог Уговора, износи ******* динара 

без урачунатог пореза на додату вредност, што са урачунатим порезом на додату вредност 

по стопи од ** %, износи укупно ********* динара.  

Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати 

Извођачу радова вредност изведених радова, добијену применом једничних цена из 

усвојене понуде Извођача радова бр. _______ од ____.____.20___. године на стварно 

изведену количину радова по подацима из грађевинске књиге.   

Уговорена цена обухвата трошкове набавке материјала, извођења радова, помоћног 

материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, 

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које 

Извођач радова има у реализацији свих уговором предвиђених обавеза.  

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за 

време извођења радова и не могу се мењати.  

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

                                                          Члан 4.  

  

  Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун Извођача радова број 

_________________________ код __________________ банке, у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по достављању, од стране надзорног органа оверених, и регистрованих 

привремених и окончане ситуације у централном регистру фактура, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 

РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018).  

           Привремена/окончана ситуација се испоставља у 5 (пет) примерака, најкасније до 

5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу, 

после овере надзорног органа 

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин 

и у складу са позитивним прописима, стандардима и техничким условима за изградњу и 

поправку путева објављених на сајту ЈП путеви Србије (илустровани технички услови за 

изградњу и поправку путева), Наручилац задржава право да у потпуности или делимично 

умањи количине изведених радова у грађевинској књизи, сходно дефинисаном критеријуму.  

 

Обрачун неквалитетно изведених радова 

Равност површине слоја 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

                                                       Члан 24. 

 На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних 

узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.  

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.  

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

                                                          Члан 25.  

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства 

обезбеђења за добро извршење посла и важи до једне године и до обостраног испуњења 

обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским 

прописима.   

 

                                                           Члан 26.  

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Извођач радова 1 (један) примерак. 

  
                Н А Р У Ч И Л А Ц                                        ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                       

              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 

         ______________________                                   ____________________ 

        Дарко Булатовић    

     
Делове уговора означене * попуњава Наручилац. 
 

  
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије 

да закључи уговор о извођењу радова, након што му је уговор додељен, реализовати 

средство обезбеђења. Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач 

подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 

подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразумкојим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне 

набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва понуђачима 

како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати 

уговор.   

 

 

 

 

 

 

 


