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    КОНКУРСНА  

     ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 

 
 На основу члана 61, у вези члана 32 и члана 40 Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Oдлуке Градске управе Града Ниша – Секретаријата 

за инвестиције, број: 400-1/2018-31 од 11.02.2019.године, о покретању отвореног поступка 

јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума, Решења Градске управе Града 

Ниша – Секретаријата за инвестиције, број: 400-2/2018-31 од 11.02.2019.године о 

одређивању комисије за предметну јавну набавку,  сачињена је конкурсна документација 

за отворени поступак  јавне  набавке радова са циљем закључења оквирног споразума са  

једним понуђачем на извођењу радова на рехабилитацији јавних путева у складу са 

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

опремање на период од  две године.. 

 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-2/4Р-2019-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за подношење понуда 18.03.2019. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 18.03.2019. године у 13
00

 часова 

 

У Нишу, фебруара месеца 2019. године 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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17 
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VII Изјавa понуђача и подизвођача 24 

VIII Изјава групе понуђача 25 

IX Образац понуде 26 
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Конкурсна документација има укупно 56 страна. 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:___________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________ 

Контакт особа:___________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_______________________________________________ 

email:___________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЛУЖБА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул. 7. јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, први спрат) 

 

 

 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 на рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним 

путевима и Законом о планирању и изградњи,  

техничка припрема и опремање 
 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ   404-2/4Р-2019-28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о наручиоцу: Град Ниш, Градска управа Града Ниша, матични број: 17620541, 

ПИБ: 100232752; 

Адреса: Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш. 

Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

Предмет јавне набавке је извођење радова на рехабилитацији јавних путева у складу са 

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

опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45233141-9 – радови на одржавању путева. 

 

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради  

закључивања оквирног споразума са  једним понуђачем, на период  од две године, у 

складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређује област 

јавних набавки, Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи и 

Посебним узансама о грађењу.  
 
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума 
о извођењу радова са  једним понуђачем.  

Наручилац ће закључивати појединачне уговоре, у периоду трајања оквирног 
споразума до две године, а у складу са својим потребама. Уговори о јавној набавци који се 
закључују на основу оквирног споразума, морају се доделити пре завршетка рока трајања 
оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Наручилац ће појединачне уговоре закључивати на начин да укупно уговорене 
вредности буду највише до висине средстава одобрених за ту намену у буџетској години.  

Понуђач ће предметне радове изводити сукцесивно, према динамици и потребама 

Наручиоца, а према достављеном писаном захтеву од стране Наручиоца. 
Приликом  закључења  уговора  о  јавној  набавци  на  основу  оквирног  

споразума, уговорне стране не могу мењати битне услове оквирног споразума. 
 

Контакт особе: Владимир Џунић из Секретаријата за инвестиције и Велиборка Милијев 

из Службе за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@gu.ni.rs, сваког радног дана (од 

понедељка до петка) у периоду од 07:30 до 15:30 часова. 

 

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Врста критеријума за оцењивање понуда  

  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду 

домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на 

најнижу понуђену цену страног понуђача.  

  

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 дужи гарантни рок.   

У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Позив за подношење понуда у отвореном посупку јавне набавке радова са циљем 

закључења оквирног споразума са  једним понуђачем на извођењу радова на 

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

планирању и изградњи, техничка припрема и опремање на период од две године, јавна 

набавка  број 404-2/4Р-2018-29, објављен је дана 14.02.2019. године на Порталу Управе за 

јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 

 

а) Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

76. Закона о јавним набавкама, таксативно наведене у делу конкурсне документације - 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

б) Образац изјаве о испуњености услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама - попуњен, печатом оверен и потписан.  

* Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  

или 

* Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 

* Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуду 

подноси група понуђача. 

НАПОМЕНА:  Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа. 

 

в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан; 

г) Техничку спецификацију радова– печатом оверену и потписану; 

д) Модел оквирног споразума - попуњен, печатом оверен и потписан; 

ђ)  Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

е)  Средство обезбеђења : 

    * за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 

пословне банке, оригинал меничног овлашћења (попуњеног, печатом овереног и 

потписаног) и копију картона депонованих потписа; 

НАПОМЕНА:  Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити 

перфорирана. 

        * за добро извршење посла: оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке 

за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. 

      * за отклањање недостатака у гарантном року: оригинал обавезујуће писмо о 

намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из 

групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне 

набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства; 

з) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде - 

попуњен, печатом оверен и потписан. 

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; 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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НАПОМЕНА:  Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 

и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише 

и достави у склопу понуде.  

 

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак 

јавне набавке.  

 

2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш - Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 (канцеларија 

број 13, први спрат), најкасније до 18.03.2019. године, до 12:00 часова, непосредно или 

путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у Ул. 7. јули бр. 6 (сала у приземљу). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

утврдити да се први пут отвара, на коју лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне 

документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 

подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и 

контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Град 

Ниш, Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 

(канцеларија број 13, први спрат), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са 

назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Наручилац  ће, по пријему 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, прималац понуде Град Ниш, Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6, предаће 

понуђачу потврду пријема понуде у којој 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. 

Понуда мора обавезно садржати попуњене, печатом оверене и потписане све 

тражене обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене, печатом 

оверене и потписане од стране понуђача под условом да исти садрже све податке који су 

наведени у обрасцима из конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима 

(оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом 

понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и 

печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора 

бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним набавкама. 
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У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача, потребно је 

назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу 

седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.  

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о 

јавним набавкама 

У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста 

„НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Град 

Ниш, Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 

(канцеларија број 13, први спрат). 

„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

рехабилитацији јавних путева, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

рехабилитацији јавних путева, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

рехабилитацији јавних путева, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

„Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

рехабилитацији јавних путева, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у 

заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5. 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 да учествује у више заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде, Моделу оквирног споразума и 

Моделу уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

6. Понуда са подизвођачем/има 
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је 

да у делу конкурсне документације Образац понуде, Моделу оквирног споразума и 

Моделу уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта 

подизвођача, док је у Обрасцу понуде дужан да наведе проценат од укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета 

набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене 

конкурсном документацијом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона о 

јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 

и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 



8/56 

доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама, а доказ из чл. 75. ст. 1. т. 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности  јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог услова 

преко подизвођача којем је поверио извршења тог дела набавке. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 

понуђач и сви подизвођачи.  

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 

извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у 

оквирном споразуму. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро посла и раскинути 

оквирни споразум. 

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац 

понуде, Моделу оквирног споразума и Моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача. 

У складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама,  сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4). У том случају група понуђача 

је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 

2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама. 

Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 

конкурсном документацијом, је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 

обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора, 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује оквирни споразум и појединачне уговоре,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење оквирног споразума и 

појединачних уговора 

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у 

супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је 

поднела заједничку понуду. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе понуђача који ће 

попунити, потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној 

документацији, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из 

групе попуни, потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев Изјаве групе понуђача. 
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Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача.  

Сви 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. 

  

8. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, рока важења оквирног 

споразума, рока пружања услуга и рока важења понуде 

 

8.1. Начин и рок плаћања  

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – 

Извођача радова, 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).  

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2. Рок важења оквирног споразума 
 Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем на период до две године, 

почев од момента потписивања оквирног споразума. 

 

8.3. Рок извођења радова            
Предметни радови ће се изводити сукцесивно, у складу са реалним потребама 

Наручиоца,по радном налогу, до испуњења финансијске вредности оквирног споразума, а 

најкасније до 31.12.2020.године. 

 

8.4. Гарантни рок  

  Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана 

извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова. 

 За квалитет материјала и опреме, који уграђује Извођач радова, у погледу садржине 

и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач 

радова  дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно 

материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.  

 

8.5. Рок важења понуде  

Рок важења понуде понуђач уноси у Образац понуде, с тим што исти не може бити 

краћи од 60 (шездесет) 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 нe може мењати понуду. 

 

9. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 

Јединичне цене услуга дате у Техничкој спецификацији услуга са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни су фиксне и не могу се мењати до 

коначне реализације посла.  
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 У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 

саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише 

и достави у оквиру понуде. 

 

10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача  

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, 

копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на 

износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач: 

-  након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави 

потписан и оверен оквирни споразум; 

- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 

документације по оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу 

оквирног споразума. 

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка 

наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, 

потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 30 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла предвиђеног моделом уговора, као и 

да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за 

исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је 

одредио наручилац.  

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да издавалац - 

пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико му буде додељен 

уговор, у тренутку примопредаје радова издати банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5%  од укупно изведених радова 

без ПДВ-а. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити 

најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова, као и да 

ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за 

исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је 

одредио наручилац.    
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II Средства финансијског обезбеђења у оквирном споразуму 

  Понуђач - Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда  

Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 (седам) дана од 

дана закључења оквирног споразума: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте 

од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и 

копију картона депонованих потписа.   

 Ако изабрани понуђач - Извођач радова не поступи у наведеном року, наручилац 

има право да уновчи средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

 Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем понуђач - Извођач радова ће овластити наручиоца да 

меницу може да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да 

меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу 

са важећим прописима поднети на наплату.   

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.   

 Трајање меничног овлашћења мора бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

важења оквирног споразума.      

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не закључи појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и /или 

не достави средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и /или за 

добро извршење посла уз уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.  

  

  III Средства финансијског обезбеђења приликом закључења уговора 

 

 * Банкарска гаранција за добро извршење посла - Извођач радова је дужан да у 

року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а.   

 Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором.  

 

* Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року -      Извођач 

радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5% од 

укупно изведених радова без ПДВ-а.    

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.    

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.  

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.  

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним 

прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени 

као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, 

сагласно чл. 14. Закона о јавним набавкама. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може 

упутити непосредно писаним путем или путем поште на адресу: Град Ниш – Граска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Улица 7. јули бр. 6 или 

електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs , са напоменом: "Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима - јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

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 чл. 

20. Закона о јавним набавкама и то:  

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. Негативне референце 

 Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико 

поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. Закона о јавним набавкама; 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

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

објављивања позива за подношење понуда. 

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје 

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

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

обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

 

16. Изјава о независној понуди  

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

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

које има интерес за доделу оквирног споразума, у конкретном поступку јавне набавке и 

који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона о јавним набавкама. 
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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 или електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока заподношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева ускладу са чл. 

63. ст. 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења Oдлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона о јавним 

набавкама или Oдлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним 

набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 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 захтева, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

 Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чл. 156. ст. 1. т. 2) и 4). 

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), у износу од 120.000 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права понуђача у 

поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html. 

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

јавним набавкама. 

 

19. Рок за закључење оквирног споразума 

 Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, биће достављен изабраном 

понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона.  

Понуђач  са којим се закључује оквирни споразум је у обавези да исти потпише, 

овери и достави наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни 

споразум  пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, сагласно са чланом 

112. став 2. тачка 5.) Закона. 

 

20.     Измена током трајања оквирног споразума 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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 У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама постоји могућност измене 

оквирног споразума, тако што се укупна уговорена вредност радова не може повећати за 

више од 5% првобитно уговорене вредности радова.  

Јединична цена из усвојене понуде важи за вишкове, односно мањкове радова, 

ако не прелазе 10% од укупне вредности радова предвиђених оквирним споразумом.  

Преглед вишкова и мањкова радова са количинама и предлог измене јединичних 

цена и рока продужетка извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% од 

укупне вредности радова предвиђених оквирним споразумом, Извођач је обавезан да 

током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 

надзорног органа. 

Могућност измене оквирног споразума о јавној набавци постоји и у случају 

оправданог продужења уговореног рока за извођење радова, уколико Извођач буде 

спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети.  

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођачу 

писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок 

може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени оквирног 

споразума о јавној набавци продужује уговорени рок за извођење радова, закључењем 

Анекса Оквирног споразума о извођењу радова.  

У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, могућност измене оквирног 

споразума о јавној набавци постоји и у случају измене прописа који регулишу област која 

је предмет оквирног споразума. 

Уколико у временском периоду извршења Оквирноог споразума дође до битног 

поремећаја и повећања цена основних средстава и материјала ( гориво, мазут, битумен, 

цемент) извођач радова има права да за исти износ повећања цена захтева од Наручиоца 

одобрење за повећање појединачних цена из позиција понуде који је саставни ддео 

Оквирног споразума, за преостали део неизвршених радова. 

 

21. Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106. Закона о јавним набавкама наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

22. Начин достављања доказа  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума 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 (пет) 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен 

законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе 

интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити 

као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да достављају доказ из чл. 75. ст. 1. т. 1) Закона о јавним набавкама, јер 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs). 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. 

т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама (Извод из регистра агенције за привредне регистре, 

Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов 

законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) 

Закона о јавним набавкама и Потврде надлежног пореског органа и организације за 

обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације) сходно чл. 78. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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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 

 

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

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1) Закона о јавним набавкама: да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2) Закона о јавним набавкама: да он и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ:  

Правна лица:  

 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; 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 

је поред уверења Основног суда доставити и Уверење вишег суда на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 

  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). 

Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

 

Предузетници и физичка лица:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

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

пребивалишта). 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4) Закона о јавним набавкама: 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:   

 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или  

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

 

Напомена:  

* Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

* Понуђач  је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и 

других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на 

територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених 

јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне смоуправе. 

 

4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама: да је при састављању понуде 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде; 

 

Доказ: Изјава понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, 

 или 

 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 или 

 Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају 

уколико понуду подноси група понуђача; 

 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког 

подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и подизвођача 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - финансијски капацитет: да понуђач, сваки члан групе 

понуђача и сваки подизвођач није био неликвидан за последње три године уназад од дана 

објављивања позива на порталу УЈН.  

Напомена: Потврду о броју дана непрекидне неликвидности, тј. да понуђач, сваки члан 

групе понуђача и сваки подизвођач није био неликвидан за последње три године уназад од 

дана објављивања позива на порталу УЈН преузеће наручилац на дан отварања понуда са 

званичне странице Народне банке Србије и иста ће бити презентована на јавном отварању 

понуда - Претраживање дужника у принудној наплати.  

Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без 

подношења захтева за издавање потврде.  

2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет:  
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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. 

 

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.  
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 За асфалтну базу: да поседује употребну дозволу, да је удаљена мање од 80 км од 

центра града Ниша, доказ о испуњењу захтеваног капацитета од   180 т/час, и да 

асфалтна база није старија од 25 година. 

 
б) најмање једну специјализовану компплетно опремљену лабораторију на градилишту или у 

седишту своје фирме или путем уговора о ангажовању, тако да номинована лабораторија 

обезбеђује сву додатну опрему за испитивања, тако да се могу, поуздано и брзо вршити сва 

потребна контролна испитивања квалитета у складу са техничким условима / ( геомеханика; 

бетонски радови и бетонски елементи, асфалтни радови и асфалтне мешавине). Извођач 

обезбеђује сва средства, као и одговарајуће искусно стручно особље потребно за вршење 

испитивања. Лабораторија мора бити акредитована за  вршење испитивања у складу са законима 

републике Србије.   

Доказ: Да понуђач поседује важећи сертификат о акредитацији за вршење тражених 

испитивања издат од стране  Акредитационог тела Србије , уколико нема у свом 

власништву доставити доказ о праву коришћења лабораторије или уговор о коришћењу 

услуга лабораторије. 

 

Напомена: 

* Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој 

се јавна набавка спроводи  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом 

понуђача. 

* 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. 

 

4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - кадровски капацитет: Да 

понуђач има у радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажовано по 

основу уговора којим се регулише рад ван радног односа има најмање: 

 
 -  50 ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА НКВ, КВ, ВКВ ; 10 РАДНИКА  АСФАЛТЕРА, 15 ВОЗАЧА, 

10 РУКОВАОЦА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,  2 ГЕОМЕТРА, 5 ТЕХНИЧАРА 

ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ  КАО И ТРИ  ДИПЛОМИРАНА ИНЖЕЊЕРА ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ 

ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, БР. 410 ИЛИ 412 ИЛИ 415 ИЛИ 418  

СА РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ 15 ГОДИНА .  

Доказ:  
За раднике, као доказ да су у радном односу (на одређено или неодређено време) код 

понуђача доставити копије образаца МА осигурања, као и извод из ЕБП-ПУРС за 

последњи исплаћени месец.  
 

За најмање 3 носиоца лиценце Инжењерске коморе Србије, као доказ да је у радном 

односу (на неодређено или одређено време) доставити копије обрасца МА осигурања, 

доставити и копију важеће личне лиценце Инжењерске коморе Србије, потврду ИКС да је 

носиоц лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем Суда части иста није 

одузета. 

Као доказ о радном искуству приложити потписану радну биографију – CV  или копију 

радне књижице.. 

Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан 

привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези 

да достави одговарајући образац М осигурања. 

 

НАПОМЕНА: 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) Закона о јавним набавкама, као и додатних услова из чл. 76. ст. 

2. Закона о јавним набавкама, дефинисаних овом конкурсном документацијом, понуђачи 
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доказују достављањем доказа таксативно наведних у делу конкурсне документације IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о 

јавним набавкама. 

Испуњеност услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2 Закона о јавним набавкама за 

учешће у поступку предметне јавне набавке понуђачи, у зависности од начина наступа, 

доказују достављањем обрасца Изјаве понуђача или Изјаве понуђача и подизвођача 

или Изјаве групе понуђача.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона о 

јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 

4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама - Изјавa понуђача и подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чл. 81. Закона о јавним 

набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 

1. т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају група понуђача  је дужна да за 

сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 

75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - Изјавa групе понуђача. 

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава 

заједно. 
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V     ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ________________________, ул. _________________________ бр. _____,   

бр.л.к. _____________________________ ПУ ___________ овлашћује се да  

 

у име _____________________________________________  из _________, 

                                  (назив понуђача) 

 

може да учествује у поступку отварања понуда за отворени поступак јавне набавке 

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

и Законом о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, јавна набавка број 

404-2/4Р-2019-28. 

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

отварања понуда. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда предметне јавне набавке 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: __.__.2019. године 

                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                       М.П.        ______________________ 

                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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VI    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач ___________________ из ___________________ у 

отвореном поступку јавне набавке извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28: 

 

-   потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, 

 

-   изјављује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

Дана __.__. 2019. године 

                                                                                                      П О Н У Ђ А Ч 

 

                     М.П. ______________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 
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VII    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015)  понуђач _________________________________ из __________________, у 

отвореном поступку јавне набавке извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28, потврђује да је понуду за 

предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 У складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), 

понуђач ____________________________________ из ____________________ и 

подизвођач/и 

__________________________________________ из ___________________ 

__________________________________________ из ___________________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28, изјављују да су при 

састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Дана __.__. 2019. године   

            П О Н У Ђ А Ч 

        М.П. _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                          ПОДИЗВОЂАЧ 

       М.П. _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                 ПОДИЗВОЂАЧ 

       М.П. _______________________ 

                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само 

уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу. У 

случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног 

овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и  печатом оверити на 

наведен начин. 
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VIII    ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 

групе понуђача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђачи из групе понуђача: 

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28: 

 

- потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке поднели 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, 

 

- изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

Дана __.__. 2019. године     

                                                                                        П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                         М.П. ______________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                           П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                          М.П.   ______________________ 

                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                            М.П  ______________________ 

                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од 

броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и 

печатом оверити на претходно наведен начин. 



26/56 

IX    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на рехабилитацији јавних 

путева у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, 

техничка припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 

 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

 

Предмет јавне набавке извршићемо: (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција) 

 

а) самостално; 

 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

в) заједнички, у групи са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контак телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   
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       1)      Понуђена јединична цена извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28., наведена у Техничкој 

спецификацији радова мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да  

покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА РАДОВЕ  

НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

 без урачунатог ПДВ: 

 
      ____________  динара 

                                            ПДВ: 

 

____%  
_____________динара 

 

____________ динара УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА РАДОВЕ 

 НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

са урачунатим ПДВ: 
     ____________  динара 

 

 

2)    Гарантни рок за квалитет изведених радова је _____ месеци (не може бити краћи 

од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној 

примопредаји радова. 

 

       2)   Рок важења понуде је ______дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана 

отварања понуде. 

 

 

Дана __.__. 2019. године       

                                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 

  

             М.П.      ______________________     

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде 

чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. 

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

Образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити исти. 
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X    ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР  РАДОВА 

                                    

                                   Радови на рехабилитацији јавних путева 

           ( улице и локални путеви на градском и сеоском подручју града Ниша) 

                                     Јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28 

 

 

 

 

Ред.

бр. 
Опис радова 

Jeд. 

мер

е 

Про

ц. 

кол. 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Цена по 

јединици 

мере саПДВ 

(динара) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Obeležavanje trase 
Izvršiti obeležavanje osovine, nivelete 

saobraćajnice, kao i svih poprečnih profila. 

Obeležavanje mora biti vidno sa jasnim oznakama 

na pratećim tablicama. Obeležavanje se čuva do 

primopredaje objekta, a ono obeležavanj  koje se 

uništi mora odmah da se obnovi. Investitor je u 

obavezi da izvođaču preda kroz građevinski 

dnevnik temena sa osiguranjem kao i jednu 

visinsku tačku na trasi. Izvođač je u obavezi da 

izvrši prethodno snimanje terena i ukoliko postoji 

odstupanje od profila iz projektne dokumentacije 

da iste prijavi radi obračuna.  
Obračun se vrši po m

1
 obeležene trase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

 

 
 

2. Kresanje grana 
   

 

   
prečnik grane do 10 cm sa utovarom u 

transportom na deponiju 
ком 

 
1,00 

 
 

 

 
prečnik grane veći od 10 cm sa utovarom i 

transportom na deponiju 
ком 

 
1,00 

 
 

 

3. 

Sečenje drveća 
Cena obuhvata: sečenje stabala iznad korena, 

kresanje grana, rezanje stabala i debljih grana na 

pogodnu dužinu i mašinsko vađenje panjeva i 

odvozom na deponiju. Obračun vrši po komadu. 
 

   
 

 
prečnik stabla od 10-20 cm   ком 

 
1,00 

 
 

 

 
prečnik stabla od 20-30 cm ком 

 
1,00 

 
 

 

 
prečnik stabla od 30-50 cm ком 

 
1,00 

 
 

 

4. 

Iskop zemlje-mašinski 
Izvršiti mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u 

materijalu od III do V kategorije, na dubini od 0-

2m. Iskopanu zemlju odmah utovariti u 
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transportno vozilo i transportovati do zvanične  

deponije. Iskop se vrši sa tačnošću ±5cm i sva 

udubljenja (prekopi) moraju se ispuniti istim 

materijalom, a grbine skinuti. Utovarenu zemlju 

prevesti do zvanične deponije i o tome uzeti 

potvrdu sa deponije. 
Obračun se vrši po m

3
 iskopane zemlje u 

samoniklom stanju. 

 

a) III i IV kategorija 

 
m

3 1.00 
 

 

 

b) V kategorija 

 
m

3 1.00 
 

 

5. 

Iskop zemlje-ručno 
Izvršiti ručni  iskop zemlje u rovu ili oko 

postojećih instalacija u materijalu III,  IV i V 

kategorije, na dubini od 0-2m. Iskopanu zemlju  

odmah utovariti u transportno vozilo i 

transportovati do zvanične  deponije.  Iskop se 

vrši sa tačnošću ±5cm i sva udubljenja (prekopi) 

moraju se ispuniti istim materijalom, a grbine 

skinuti. Utovarenu zemlju prevesti do zvanične 

deponije i o tome uzeti potvrdu sa deponije. 
Obračun se vrši po m

3
 iskopane zemlje u 

samoniklom stanju.  

   
 

 
a) III i IV kategorija m

3 1.00 
 

 

 

b) V kategorija 

 
m

3 1.00 
 

 

6. 

Iskop stare kolovozne konstrukcije  
Izvršiti mašinski iskop stare kolovozne 

konstrukcije (svih debljina i vrsti) zajedno sa 

ivučnjacima i postojećim parapetnim zidovima do 

visine od 1,0 m sa pripadajućim temeljom u 

širokom otkopu. na dubini od 0-2m. Iskopani  

materjal utovariti u transpotrno vozilo i odvesti do 

zvanične deponije. Prilikom obračuna potrebno je 

dostaviti potvrde o prijemu ovog materjala od 

strane deponije.  
Obračun se vrši po m

3
 iskopa u samoniklom 

stanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

 
 

7. 

Rušenje asfaltnog kolovoza riperovanjem 
Cena obuhvata mašinsko rušenje asfalta riperima 

montiranim na grejderu ili buldozeru sa valjanjem 

istog vibro jež valjkom i glatkim valjkom do 

potrebne zbijenosti. 
Obračun se vrši po m² riperovane i obrađene 

površine. 

 

 

 
m

2 

 

 

 
1,00 

 
 

8. 

Mašinsko rušenje kolovoza 
Mašinsko rušenje kolovoza od sitne kamene 

kocke na sloju peska utovarivačem sa utovarom u 

kamion i prevozom na deponiju koju odredi 

investitor. 
Srednja transportna daljina 3km 
Obračun se vrši po m² porušene površine. 

 

 
m

2 

 

 
1,00 

  

9. 

Mašinski iskop podužnih rovova 
Mašinski iskop podužnih rovova dubine 0-2m bez 

razupiranja, za drenaže  kod odvodnjavanja 

posteljice i polaganja kablovica kao iskopa za 

atmosverske kanalizacione mreže u zemlji III I IV 

kategorije, sa ručnom popravkom dna iskopanog 

m
3 1,00   
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rova i utovarom i odvozom materijala na 

deponiju. 
Sa prevozom do deponije STD 7 km. 

10. 

Polaganje plastičnih cevi 
Nabavka, transport i polaganje PVC ili PE cevi na 

sloju peska  sa zatrpavanjem cevi peskom d=10cm 

iznad cevi. U obračun ulazi materijal (cevi sa 

svim potrebnim priborom gumice spojnice i dr. 

kao i pesak za zatrpavanje cevi odbija se istisnut 

profil cevi iz kubaure peska). Ostalo zatrpavanje 

rova radi se na isti način kao tamponski sloj pa se 

samim tim i obračunava kao tampon u poziciji 

tamopona. 

    

 Presek  160mm, učešće pesaka 0,13m3/m1 m
1 1,00   

 
Presek  200mm, učešće pesaka 0,13m3/m1 
 

m
1 1,00   

 
Presek  300mm,učešće pesaka 0,233m3/m1 
 

m
1 1,00   

 
Presek  400mm,učešće pesaka 0,233m3/m1 
 

m
1 1,00   

11. 

Izrada revizionog šahta od montažnih 

betonskih elemenata Ø1000 
Cena obuhvata: nabavku, prevoz I ugradnju 

betonskih elemenata Ø1000 na kineti od betona 

MB20 dsr=15cm i konusnim elementom Ø600 do 

potrebne visine. Svi prodori cevi kroz šaht moraju 

biri obrađeni cementnim malterom kako bi se 

sprečilo kasnije curenje šljunkovitog materijal u 

šaht i otvaranje rupa u zoni oko šahta i propadanje 

asfalta.    U obračun visine šahte ulazi debljina 

kinete i visune  ugrađenih elemenata do 

projektovane kote nivelete umanjene za debljinu 

poklopne ploče. 

 

 

 

 

 

 
m

1 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

12. 

Polaganje betonskih armiranih cevi za izradu 

propusta 
Cena obuhvata: nabavku, transport i ugradnju 

armirano betonskih cevi na sloju betona dsr=10cm 

sa izradom ulazno-izlaznih glava sa 

premazivanjem hidroizolacionim premazima na 

bazi bitumena. Zatrpavanje šljunčanog klina oko i 

iznad cevi sa nabijanjem do potrbne zbijenostu 

isto je kao pozicija izrada tamponskog sloja pa 

neće ulaziti posebno u obračun obračunava se 

kroz tamponski sloj 

    

 Prečnik  60cm m
1 1,00   

 
Prečnik  80cm 
 

m
1 1,00   

 
Prečnik  100cm 
 

m
1 1,00   

 
Prečnik  200cm 
 

m
1 1,00   

13. 

Planiranje i valjanje posteljice i podtla 
Planiranje i valjanje posteljice po projektovanim 

kotama i padovima. Ravnost posteljice je ± 4cm 

na letvi dužine od 4m. Sve grbine se moraju 

ukloniti, a udubljenja popuniti istorodnim 

materijalom. Zahtevana zbijenost je min. 

m
2 1,00   
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MS=30Mpa, ispitivanje se vrši na svakih 200m
2
 a 

po potrebi i češće. 
Obračun se vrši po m

2
 isplanirane posteljice. 

 

14. 

Izrada nasipa 
Izrada nasipa od prigodnog materjala. Nasip se 

radi u horizontalnim slojevima sa zbijenošću 

svakog sloja od 40Mpa. Ispitivanje se vrši na 

svakih 200m², a minimum na svakom sloju. 

Tražena ravnost svakog sloja nasipa je kao i za 

izradu posteljice. U jediničnu cenu ulazi potreban 

rad,transport i materjal.  
Obračun se vrši po m³ uradjenog nasipa. 

    

 
А) od šljunčanog materjala 
 

m
3 1,00   

 
Б) od zemljanog materjala 
 

m
3 1,00   

 
В) od brdskog šljunka 
 

m
3 1,00   

15. 

Tamponski sloj od šljunka  
Nabavka šljunkovitog materijal i izrada 

tamponskog sloja u zbijenom stanju debljine 

25cm do 30cm. Materijal za tampon je prirodan 

šljunak granulacije koja zadovoljava standard 

SRPS koji definiše ovu oblast. Šljunak mora biti 

bez organskih primesa i ugradjuje se mehaničkim 

sredstvima sabijanjem uz dodatak vode do 

optimalne vlažnosti. Traženi modul stišljivosti je 

min. MS=60MPa opitom kružnom pločom 

d=30cm. Opit se radi na svakih 250m
2
. Zahtevana 

ravnost pripremljenog tampona je ±2cm na letvi 

dužine 4m. 
Obračun se vrši po m

3
 ugradjenog materijala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

16. 

Tamponski sloj od drobljenika 
Nabavka  kamenog drobljenog materijal i izrada 

tamponskog sloja u zbijenom stanju debljine 

10cm do 15cm. Materijal za tampon je granulacije 

od   0÷31,5mm koja zadovoljava standard  SRPS 

koji definiše ovu oblast. Drobljeni materijal mora 

biti bez organskih primesa i ugradjuje se 

mehaničkim sredstvima sabijanjem uz dodatak 

vode tek po izvršenom sabiajnju. Traženi modul 

stišljivosti je min. MS=90MPa opitom kružnom 

pločom d=30 cm. Opit se radi na svakih 250m
2
. 

Zahtevana ravnost pripremljenog tampona je ±1 

cm na letvi dužine 4m. 
Obračun se vrši po m

3
 ugradjenog materijala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

17.. 

Ivična traka 
Nabavka i ugradnja sive  betonske  ivične trake 

dimenzija 18/24, 20/24 ili 12/18 cm. dužine 80cm, 

a u lepezama 40cm. Ivična traka ne sme da se 

lomi već isključivo da se seče ukoliko su potrebni 

kraći elementi za uklapanje. Ivična traka se 

ugradjuje u položenom ili uspravnom obliku sa 

olukom prilagođenom uslovima na terenu. Rame 

ivične trake se radi po detalju iz SRPS od betona 

MB20. 
Obračun se vrši po m

1
 ugradjene ivične trake. 
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18/24 
 

m
1 1,00   

 
12/18 
 

 m
1 1,00   

 
20/24 
 

m
1 1,00   

17/a

. 

Popravka ivične trake 
Sa nadzorom izvršiti obeležavanje poteza ivične 

trake koja je oštećena, denivelisana ili je uopšte 

nema. Izvršiti sve neophodne predradnje za 

dovođenje u ispravno stanje za ugradnju ivičnjaka 

od uklanjanja postojećih, nastalog šuta I slično. 

Nabavka neophodnog materijala i ugradnja ivične 

trake vodeći računa da se uklopi sa postojećim 

trotoarskim i kolovoznim površinama 
Obračun se vrši po m

1
 gotove ivične trake. 

a) od novih ivičnjaka sive boje 

    

 
12/18 
 

m
1 1,00   

 
18/24 
 

m
1 1,00   

 
20/24 
 

m
1 1,00   

 b) od novih ivičnjaka bele boje     

 
12/18 
 

m
1 1,00   

 
18/24 
 

m
1 1,00   

 
20/24 
 

m
1 1,00   

18. 

Izrada BNS 32 
Nabavka, transport materijala i izrada gornjeg 

nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog 

kamenog agregata granulacije od 0 do 31,5mm po 

recepturi SRPS-a. Ugradjeni sloj po sabijanju 

treba da ima projektovanu  debljinu. Ugradnja se 

vrši mašinski finišerom sa obaveznim 

elektronskim vođenjem visine sloja, sa zbijanjem 

garniturom valjaka od najmanje 3 valjka od kojih 

je jedan sa gumenim točkovima. Ravnost 

ugradjenog sloja se vrši ravnjačom dužine 4m, 

gde je dozvoljeno odstupanje od ± 8mm. 
Obračun se vrši po toni uradjenog bituminiziranog 

nosećeg sloja. 

    

 
Kilometraža 0-5 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 5-10 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 10-20 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža veća od 20 km 
 

t 1,00   

19. 

Izrada habajućeg sloja AB 11 
Nabavka, transport materijala i izrada habajućeg 

sloja od asfalt betona sa drobljenim  agregatom  

AB 11. Ugradnja se vrši mašinski finišerom sa 

obaveznim elektronskim vođenjem visine sloja, sa 

zbijanjem garniturom od najmanje tri valjka od 

kojih je jedan obavezno sa gumenim točkovima. 

    



33/56 

Ravnost ugrađenog sloja se vrši ravnjačom dužine 

4m, gde je dozvoljeno odstupanje od ±4mm. 
Obračun se vrši po toni uradjenog AB 11. 
a) krečnjački agregat 

 

 

 
Kilometraža 0-5 km 

 
t 1,00   

 
Kilometraža 5-10 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 10-20 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža veća od 20 km 
 

t 1,00   

 
b) eruptivni agregat 
 

    

 
Kilometraža 0-5 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 5-10 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 10-20 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža veća od 20 km 
 

t 1,00   

20. 

Izrada veznog sloja od asfalta  BNHS16 
Nabavka, transport materijala i izrada veznog 

sloja od asfalta sa drobljenim  agregatom  

BNHS16. Ugradnja se vrši mašinski finišerom sa 

obaveznim elektronskim vođenjem, sa zbijanjem 

garniturom od najmanje tri valjka od kojih je 

jedan obavezno sa gumenim točkovima. Ravnost 

ugrađenog sloja se vrši ravnjačom dužine 4m, gde 

je dozvoljeno odstupanje od ±4mm. 
Obračun se vrši po toni uradjenog BNHS 16. 
a) krečnjački agregat 

    

 
Kilometraža 0-5 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 5-10 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža 10-20 km 
 

t 1,00   

 
Kilometraža veća od 20 km 
 

t 1,00   

21. 

Slivnici Æ 400 
Nabavka, transport i ugradnja slivnika sa 

odgovarajućom metalnom rešetkom sa 

kompletnom vezom od PVC cevi odgovarajućeg 

prečnika i potrebne dužine veze do spoja sa 

šahtom na kanalizacionoj mreži i pripadajućim 

iskopima i zatrpavanjem sa nabijanjem 
Obračun se vrši po kom. kompletno obavljenog 

posla i osposobljenog slivnika za rad. 

    

 Gajger slivnik Ø450 sa vezom Ø200  kom 1,00   

 
Gajger slivnik Ø400 sa vezom Ø160  
 

kom 1,00   

 
Bubanj slivnik Ø400 sa vezom Ø160  
 

kom 1,00   
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22. 

Nivelisanje drugih objekata na kolovozu 
Izvršiti dovođenje u ravan uređene površine, 

kolovoza, pešačke staze i sl. poklopaca šahti, 

šibera, slivničkih rešetki i sl koji su iz raznih 

razloga van ovih ravni tako da ugrožavaju 

bezbedan saobraćaj i ne vrše svoju funkciju. U 

ovu poziciju spade sav neophodan rad i materjal 

za učvršćivanje elementa koji se niveliše kao i 

skupljanje sa odvozom  nastalog šuta. Beton se 

uredno neguje do sazrevanja. Nivelisani elementi 

trebaju služiti svojoj nameni.  

    

 A) Ram slivničke rešetke kom 1,00   

 
B) Hidrantska kapa, kapa šibera i sl. 
 

kom 1,00   

 
C) Stari ram šaht poklopca bez betonske ploče 
 

kom 1,00   

 
D) Stari ram šaht poklopca sa novom betonskom 

pločom 
 

kom 1,00   

23. 

Samonivelišući šaht poklopac 
Nabavka, isporuka I ugradnja samonivelišućeg  
šaht poklopca dimenzije Ø600 (nazivna 

dimenzija) sa ramom 
 I adaptacionim prstenom 

- poklopac je sa otvorima 

- poklopac sa ramom izveden od duktila  
(modularni liv) 

- nosivost 400 KN (klada D 400) 

- samonivelišući, za direktno polaganje u 
 asfalt uz pomoć kalupa od čelika 

- adaptacioni prsten od čelika 

- ugradnja poklopca sa ramom i adaptacionim 
 prstenom bez upotrebe betona 

- spoljni prečnik rama min 850mm 

- ukupna ugradna visina od 170 do 230 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

23a. 

Samonivelišući šaht poklopac 
Nabavka, isporuka I ugradnja samonivelišućeg  
šaht poklopca dimenzije Ø600 (nazivna 

dimenzija) sa ramom 
 I adaptacionim prstenom 

- poklopac je bez otvora 

- poklopac sa ramom izveden od duktila  
(modularni liv) 

- nosivost 400 KN (klada D 400) 

- samonivelišući, za direktno polaganje u 
 asfalt uz pomoć kalupa od čelika 

- adaptacioni prsten od čelika 

- ugradnja poklopca sa ramom i adaptacionim 
 prstenom bez upotrebe betona 

- spoljni prečnik rama min 850mm 

- ukupna ugradna visina od 170 do 230 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

24. 

Izrada poklopne ploče šahte  
Nabavka materijala i izrada betonske poklopne 

ploče od betona MB30, dvostruko armirane 

mrežom Q503 i "ukosnica" od rebraste armature 

2Ø10 u osam pravaca ispod rama poklopca. 

Gornja površina u četvorostranom padu ka 

spoljnim ivicama od 2,5%.Debljina ploče na 

krajevima d=20cm. U ploču ugraditi ram 
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poklopca Æ 600mm,  da viri 4 do 5cm van betona 

za debljinu habajućeg asfaltnog sloja. Kod 

ugradnje poklopna ploča se polaže na sloju betona 

koji je oko konusnog dela šahte koji je u širini 

poklopne ploče. Izmedju revizione šahte i 

poklopne ploče ne sme biti šupljina. Spoj se 

osvaruje cem. malterom. 
Obračun se vrši po kom. ugradjene ploče sa 

poklopcem. 

kom 1,00 

25. 

Obrada deformisanih delova kolovoza 

kolotraga i grbina glodalicom za asfalt 
Cena obuhvata: rad glodalice, kompresora na 

obradu opsečene I oglodane površine, izduvavanje 

rupa, utovar I prevoz skinutog materijala na 

lokaciju koju odredi nadzor na daljini do 5km sa 

planiranjem preveženog materijala I površinskim 

sabijanjem I rad radnika na obezbeđivanju 

sabraćaja. 
Obračun se vrši po m3 ostrugane površine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

26. 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja  
Za potrebe upisa u katastar nepokretnosti 

izvedenog objekta i tehničkog pregleda i prijema 

izvedenog objekta, uraditi geodetsko snimanje 

izvedene saobraćajnice sa svim pratećim 

objektima na njoj i u njenom koridoru. Sinamnje 

mora biti urađeno od strane ovlašćenog 

geodetskog biroa ili preduzeća. 
Obračun se vrši do dobijanja geodetskog snimka i 

potvrde iz Katastra o sprovedenoj promeni po 

izvršenoj promeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

  

27. 

Izrada temelja potpornog zida  
Nabavka, transport i ugradnja betona MB20 u 

temelj potpornog zida, Temelj је armiran po 

detalju iz projekta , armatura se posebno 

obračunava. Beton se ugradjuje u kampade sa 

ostavljenim ankerima za vezu sa telom zida. Nega 

betona se vrši do sazrevanja. 
Obračun se vrši po m

3
 ugradjenog betona. 

 

 

 
  m

3 

 

 

 
1,00 

  

28. 

Ugradnja betona  
Nabavka, transport i ugradnja MB30 u dvostranoj  

ili jednostranoj oplati. Beton se ugrađuje u 

potporni zid, rigole ili šahte. Armiranje je po 

detalju iz projekta a armatura se posebno 

obračunava. Beton se ugradjuje u kompade po 

4m. U potporni zid postaviti barbakane od cevi Æ 

75mm na rastojanju od 2m. Nega betona se vrši 

do sazrevanja. U cenu ulazi sav potreban materijal 

i rad. 
Obračun se vrši po m

3
 ugradjenog betona 

    

 
a) rigole i šahte (mali preseci) 
 

 m
3 1,00   

 
b) potporni zid (srednji i veliki preseci) 
 

  m
3 1,00   

29. 

Ugradnja armature  
Nabavka, transport, krojenje, sečenje, savijanje, 

vezivanje i ugradnja armature u betonski presek 

po armaturnom detalju.  
Obračun se vrši po kg ugradjene armature.  
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armatura rebrasta preseka do Ø 12mm 
 

kg 1,00   

 
armatura rebrasta preseka  Ø 12mm i veća 
 

kg 1,00   

 
mrežna armatura 
 

kg 1,00   

30. 

Izrada površina od granitnih kocki 
Pozicija obuhvata čišćenje kocke na deponiju, 

utovar, transport i ugradnju granitne kocke na 

sloju sitnog peska d=5cm. 
Obračun se vrši po m2.  

 m
2 1,00   

31. 

Izrada površina od betonskih ploča raznih 

dimenzija 
Pozicija obuhvata nabavku, transport I ugradnju 

betonskih ploča d=6cm na sloju sitnog peska 

d=4cm. 
Obračun se vrši po m2.  

    

 
Betonske ploče sive boje 
 

 m
2 1,00   

 
Betonske ploče u boji 
 

 m
2 1,00   

32. 

Izrada površina od "Raster" ploča 
Pozicija obuhvata nabavku, transport I ugradnju 

"Raster" ploča na sloju sitnog peska d=5cm sa 

ispunom šupljina tinjom i zasejavanjem travom. 
Obračun se vrši po m2.  

 m
2 1,00   

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА РАДОВЕ  

НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

без урачунатог ПДВ: 

 
      ____________  динара 

                                            ПДВ: 

 

____%  
_____________динара 

 

____________ динара УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА РАДОВЕ  

НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

са урачунатим ПДВ: 
     ____________  динара 

 

 

 

 

 

Дана:  ____.____.2019. године 

                    П О Н У Ђ А Ч 
  

       М.П. ______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
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XI    МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   

 

На основу члана 3. став 1. тачка 20. и члана 40. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.20___. године, закључује се 

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Овај оквирни споразум закључен је између : 

 

1. ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7.јули бр.2  

матични број:17620541; 

ПИБ:100232752;  

текући рачун: 840-157640-83  

кога заступа Градоначелник  Дарко 

Булатовић  
(у даљем тексту Наручилац)  

с једне стране,  

 

и  

 

                                                                                      2.     _____________________________  
________________________________ 

матични број: ____________________  

ПИБ: ___________________________  

текући рачун: ____________________  

кога заступа ______________________  

_________________________________  

(у даљем тексту: Извођач радова) 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”број 

124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке извођења радова 

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

планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем, на период    од две  године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број **** од *.*.2019. 

године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Извођача радова; 

- да је Извођач радова доставио Понуду бр.__________ од __. __.2019. године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда), 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог 

оквирног споразума. 

- да ће наручилац након ступања на снагу овог оквирног споразума закључивати уговор/е 

у складу са стварним потребама и до висине расположивих средства;  

 - да се појединачни уговор о набавци радова закључује под условима из оквирног 

споразума у погледу техничке спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања и места извођења радова. 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
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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 ******** динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно са 

урачунатим порезом на додату вредност износи ******* 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. 
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за 

време извођења радова и не могу се мењати. 

Количине наведене у спецификацији дате су по јединици мере, због чега 

Наручилац задржава право да, у зависности од објективних  потреба, да налог за 

извршење стварних количина радова, тако да укупна вредност изведених радова буде до 

висине средстава опредељених у буџету Града Ниша за 2019. и 2020.годину, за извођење 

радова на рехабилитацији јавних путева. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

                                                    Члан 5. 
Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона, 

након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне 

набавке може повећати обим појединачним уговорима, с тим да се уговорена вредност 

може повећати максимално до 5 % од укупне вредности свих закључених појединачних 

уговора.  

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

                                                                Члан 6. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 

предметом набавке, Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за подношење понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци са техничком спецификацијом.  

Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре 

завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора, 

закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног 

споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу са 

којим је закључен оквирни споразум у року од 8 (осам) дана од дана закључења оквирног 

споразума. Исти је у обавези да Оквирни споразум потпише, овери и достави наручиоцу у 

року од 3 (три) дана од дана пријема.  

Појединачни уговор о набавци радова се закључује под условима из оквирног 

споразума у погледу Техничке спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, места и начина испоруке, и у складу са прописима о буџетском систему и 

располагању финансијским средствима.  

 

 НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

                                                                 Члан 7. 

  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 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

                                                               Члан 8. 

Извођач радова је дужан да   радове из појединачних уговора изводи у датим 

роковима из уговора   о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у 

складу са овим оквирним споразумом. Оквирни рок за извођење радова је 31.децембар 

2020. године, с тим да исти може бити и дужи уколико појединачни уговор има рок 

извршења дужи од рока извршења оквирног споразума. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА  

                                                               Члан 9. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изводи након закључења појединачних 

уговора у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова.   

 Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на 

основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе уговорне стране, у складу са 

овим оквирним споразумом.   

Уколико Извођач радова не поступи по евентуалним примедбама Комисије 

наручиоца и уколико недостатке не отклони без одлагања у датим роковима, Наручилац 

задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на терет Извођача 

радова. 

 Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Извођача радова без одлагања.  

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има 

право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу прегледа изведених 

радова и да без одлагања благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.    

У случајевима да се након примопредаје радова покаже недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом, а Наручилац је о томе писаним путем обавестио 

Извођача радова без одлагања, и ако Извођач радова не поступи по налогу Наручиоца, 

задржава право да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла из појединачног 

уговора.   

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

                                                               Члан 10. 

Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда  

Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у тренутку  закључења 

оквирног споразума: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице 

у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне 

банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа.   

 Ако Извођач радова не поступи у наведеном року, Наручилац има право да уновчи 

средство обезбеђења за озбиљност понуде.  Меница мора бити печатом оверена и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање  чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем Извођач радова ће овластити наручиоца да меницу може 

да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима поднети на наплату.  Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и 

у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и 

др.   

 Трајање меничног овлашћења мора бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

важења оквирног споразума.     

 Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не закључи појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и/или 

не достави средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и/или за 

добро извршење посла уз уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА 

ПОЈЕДИНАЧНОГ/ИХ УГОВОРА 

                                                             Члан 11. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   
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Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио Наручилац.   Банкарска гаранција мора важити најмање 

30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора 

да се продужи.   Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин 

и под условима предвиђеним уговором.  

  

                                                             Члан 12.  
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 

5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.     

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.   

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи.   

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова. 

 

ВИША СИЛА 

                                                              Члан 13. 

Уколико после закључења појединачних уговора овог оквирног споразума , 

наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења 

обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за 

време трајања више силе.    Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који 

се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном 

споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом 

силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 

сл.   

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе.   

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

                                                               Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе важећих 

прописа, као и други прописи који регулишу ову материју.   

  

                                                                Члан 15. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом приликом закључења 

појединачних уговора , примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе 

односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

                                                                Члан 16. 

            Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће 

решавати надлежни суд у Нишу. 
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                                                                 Члан 17. 

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 5 

(пет) примерака за Наручиоца, а 1 (један) за Извођача радова.       

 

НАРУЧИЛАЦ                                                  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

Градоначелник  

  

  

 Дарко Булатовић  

  

  

Делове оквирног споразума означене * попуњава Наручилац. 

  

 

 

НАПОМЕНА: Модел оквирног спаоразума представља садржину оквирног 

спаоразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи оквирни спаоразум, након што му је 

исти додељен, реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач је дужан 

да модел оквирног спаоразума попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином истог. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу оквирног спаоразума 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 споразум којим 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 оквирни споразум.   
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XII  МОДЕЛ УГОВОРА  

На основу члана 5, члана 40а и члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник   

РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15), дана *.*.20**. године закључује се: 

 

 

 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА    

 
Између следећих уговорних страна: 

 

1. ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7.јули бр.2  

матични број:17620541; ПИБ:100232752;  

текући рачун: 840-157640-83  

кога заступа Градоначелник  Дарко 

Булатовић  
(у даљем тексту Наручилац)  

с једне стране,  

 

 и  

 

2._______________________________ 
________________________________ 

матични број: ____________________  

ПИБ: ___________________________  

текући рачун: ____________________  

кога заступа ______________________  

_________________________________  

(у даљем тексту: Извођач радова) с друге 

стране. 

 

 

На основу закљученог Оквирног споразума, број * од *.*.20*. године, након 

спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број 404-2/4Р-2019-28 - извођења 

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

о планирању и изградњи, техничка припрема и опремање, са циљем закључивања 

оквирног споразума са једним понуђачем, на период  од две године, закључује се овај 

уговор о јавној набавци радова.   

 Овај уговор о јавној набавци радова закључују уговорне стране под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, рока извођења, 

начина и рокова плаћања  у складу са стварним потребама наручиоца.  

    

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                                                  Члан 1. 

Предмет уговора је извођење радова на рехабилитацији јавних путева у складу са 

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

опремање. . 

Извођач радова  ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему 

у складу са понудом бр. __________ од _______.20___. године, датом на Обрасцу понуде, 

која са попуњеним, потписаном и овереном Техничком спецификацијом радова, чини 

саставни део овог Уговора.   

                                                                   Члан 2. 

Извођач радова изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих 

начина (заокружити и попунити):  

а) самостално;  
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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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Мерење врши Извођач на попречним профилима, али тако да међусобни размак не 

буде већи од 30 m. Мерење се ради равњачом од 4 m дужине, (лево, десно, средина). 
 

Хабајући слој 
Изравнавајући и носећи 

слој 

Проценат умањења од 

вредности припадајуће 

површине слоја 
равњача од 4 m 

0 до 4 mm 0 до 8 мм 0% 

4 до 10 mm 8 до 12 мм 5 – 25% 

до >10 mm >12 мм 100% 
 

Одступање количине везива од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не сме да 

буде веће од: 

± 0.3 % за израду БНС-а 

± 0.2 % за израду АБ односно 

 

Попречни пад 
 

Попречни пад површине изведеног асфалтног слоја може да има одступања од 

пројектованог попречног пада највише ± 0.1%. Мерења се врше у најмање три тачке на 

профилу. 

У случају већих одступања, изведени радови се морају поправити или се врши 

умањење вредности изведених радова за 20%. 
 

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете 
 

Допуштено висинско одступање површине изведеног асфалтног слоја може да буде 

од пројектоване висине, од 0 до највише -10 mm, за носеће и изравнавајуће слојева, a од 0 

до -5 mm за хабајуће слојеве. 

У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. 

Уколико извођач не санира изведене неквалитетне радове, они се не признају у целости. 
 

Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја 
 

Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог 

положаја износи највише ± 25 mm. 

У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико 

извођач не санира изведене неквалитетне радове, они се не признају у целости. 
 

Одступање дебљине уграђеног слоја  
 

Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја, (дебљине 

мање од пројектованих дебљина), ако Надзорни орган оцени да изведени слој може остати 

у коловозној конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова. 
 

Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су:  
 

 

Одступање дебљине 
 

Проценат умањења од 

вредности припадајуће 

површине слоја Хабајући слој Изравњајући 

6 - 8мм 10 – 13 мм 10 – 25% 

8 – 10 мм 13 – 17 мм 25 – 50% 

преко 10мм Преко 17 мм 100 % 

 

Одступање у саставу асфалтне мешавине 
 

Дозвољена одступања у гранулометријском саставу за поједине врсте асфалтних 

мешавина у односу на радну мешавину дата су у следећој табели: 
 

отвор сита 

(мм) 
0,09 0,25 0,71 2 4 8 11 16 22,4 

БНС ±1,5 ±2 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 

АБ          
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Одступање количине везива од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не 

сме да буде веће од ± 0.3 %. 

Одступање количине филера од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не 

сме да буде веће од ± 1 %. 

Уколико састав екстрахиране асфалтне мешавине, (гранулометријски састав, 

проценат битумена и проценат филера) одступа у односу на захтеване вредности, више од 

допуштених одступања, Извођачу ће се умањити вредност изведених радова за 5.0 % по 

сваком критеријуму посебно за површину коју обухвата испитани узорак. Уколико има 

недозвољених одступања, у све три компоненте асфалтне мешавине, у гранулометријској 

линији, фракцији филера и битумена, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 

У том случају Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико извођач 

не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости. 

 

Уваљаност, (збијеност) уграђеног слоја 
 

Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености. Степен збијености 

мора да буде минимум 98 %. 
 

Остварен степен збијености 
Проценат умањења од вредности 

припадајуће површине слоја 

од 97 % до 95 % 2 – 10 % 

од 95 % до 93 % 10 – 50 %  2 – 10 % 

испод  93 %  10 % 

 

Садржај заосталих шупљина у узорку из коловозног застора 
 

Критеријум за прихватање радова је постигнути садржај заосталих шупљина у коловозу 

које морају да одговарају проценту заосталих шупљина које је пројектант коловозне 

конструкције користио при прорачуну исте: 

 уколико су заостале шупљине веће од планираних за 1 до 2 % умањује се вредност 

хабајућег слоја за 5 до 25 %, површине коју обухвата узорак 

 за заостале шупљине веће од планираних за 2 до 3 % умањује се вредност застора за 

25 до 50 % 

 уколико су заостале шупљине веће од планираних за више од 3 % извршени рад се 

не прима, на површини коју обухвата испитани узорак 
 

Храпавост и хватљивост слоја 
 

Површина изведеног хабајућег слоја мора да буде храпава, хватљива и отпорна на 

клизање. Ове карактеристике се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018. Уколико је 

трење хабајућег слоја мање од дозвољених вредности Извођач даје предлог о санацији 

изведеног стања. Уколико извођач не санира изведене неквалитетне радове, радови се не 

признају у целости. 

 

Укупни одбици 
 

Укупни одбици за констатоване неквалитетне радове представљају збир свих 

појединачних одбитака. Радови се могу признати у потпуности ако извођач о свом трошку 

изврши 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач радова је обавезан доставити стручном надзору. Стручни надзор ту 

документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико 

Извођач радова не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити 

плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.    

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу 

тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова, 

потписаног и овереног од стране комисије за примопредају радова.   
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Наручилац ће плаћање изведених радова које буде доспевало у наредној буџетској 

години, вршити највише до износа одобрених средстава за ту намену у тој буџетској 

години.   

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

 Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора 

отпочне одмах по увођењу у посао.    

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са 

Техничком спецификацијом радова изведе у потпуности преда Наручиоцу на употребу у 

року који ће бити дефинисан сваким појединачним уговором, према приложеној 

динамици извођења радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у тренутку увођења 

у посао и наведен у сваком појединачном уговору.  

Извођач радова је у обавези да одмах по закључењу уговора а најкасније до 

тренутка увођења у посао, достави Динамику извођења радова, која ће се ако то буде 

потребно, усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у 

уговореном року.  

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 

се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:  

* да је Наручилац предао Извођачу радова грађевинску дозволу и пријаву радова у 

свему у складу са Законом о планирању и изградњи,  

*да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,   

            * да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова који 

су предмет овог Уговора.  

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној 

примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Утврђени рок из сваког појединачног уговора се не може мењати без писане сагласности 

Наручиоца.   

                                                                        Члан 6. 

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача радова и уз 

претходну  писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:  

* у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по 

важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање 

више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;  

* у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач радова.  

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора, Извођач 

радова у писаној форми подноси Наручиоцу у рокуод 3 дана од сазнања за разлог због 

кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава 

уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора.  

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде.  

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 

   Члан 7. 

Пресек изведених радова вршиће се у првој и другој трећини уговорене временске 

динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова 

утврди да је Извођач радова извео мање од 80% вредности радова предвиђених 

динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине 

уговор са Извођачем радова без његове посебне сагласност и извођење преосталих 

неизведених радова уговори са другим извођачем. Евентуалне разлике између уговорених 

вредности преосталих неизведених радова и вредности радова уговорених са другим 

извођачем, сноси Извођач радова из овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности 
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уговорених радова без ПДВ наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла 

предвиђеним чл. 18. овог Уговора.  

Поред обавезе из претходног става Извођач радова је истовремено у обавези да 

Наручиоцу плати и пенале у износу од 0,5% за сваки дан закашњења, а највише 5% од 

укупне уговорене вредности, на име доцње у испуњењу рокова извођења радова.   
 

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА 

 Члан 8. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене 

количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених 

радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.  

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је 

дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и 

Наручиоца и достави преглед вишкова радова са количинама по позицијама, као и 

предлог измене јединичних цена и предлог продужетка рока извођења радова уколико 

евентуални вишкови радова прелазе 10% уговорених количина радова за поједине 

позиције радова.  

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног прегледa 

вишкова и мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 7 дана од дана пријема. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име 

Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова 

(вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). 

По добијању писaне сагласности наручиоца, Извођач радова ће са Наручиоцем 

закључити Анекс овог уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 115 

Закона о јавним набавкама.  

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине 

позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична 

цена из понуде Извођача радова и уговорени рок завршетка радова.  

У тренутку закључења Анекса, Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу печатом 

оверену и потписану, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, копију картона 

депонованих потписа и попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење, за 

вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, као и да меницу 

може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека 

рока за коначно извршење посла уговореног Анексом.  

Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на 

начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може реализовати 

меницу за добро извршење посла на коју може унети износ у висини од 10% укупне 

вредности радова без ПДВ уговорених Анексом.  

 

 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

                                                                    Члан 9. 

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност 

није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће 
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уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, по спроведеном преговарачком потупку 

јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда.  

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 

непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног 

органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном са 

јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.  

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и 

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

најкасније у року од 10 дана од дана пријема.  

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у 

име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 

неуговорених - непревиђених радова. 

                                                                     Члан 10. 

Извођач радова може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз 

сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, 

појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности 

о томе обавесте Наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 11. 
 Извођач радова се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим 

Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.  

Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова:  

* Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У 

случају потребе за изменом одговорног извођача радова, Извођач радова је дужан да о 

томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног 

лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце, потврде ИКС-а да је 

носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета, као и 

доказе о радном статусу истог,  

* да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова, 

* да пре почетка извођења радова достави надзорном органу доказ о 

експлоатацином праву на позајмиштима са којих се довози материјал, са доказом о 

плаћеним експлоатационим правима,  

* да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,  

*да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику,  

* да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге 

предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,  

* да омогући вршење стручног надзора на објекту, 

* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 

о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у 

доцњу,  

 * да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, 

*да се строго придржава мера заштите на раду,  
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* да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити 

животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,  

* да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке 

документације, упутства  стручног надзора или друга документација није у складу са 

важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и 

квалитет изведених радова, 

 * да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара 

конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди 

доказе о квалитету - сертификате, о свом трошку,  

* да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као 

технички исправан и функционалан,  

* да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да са 

отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора 

приступити у року од 5 дана,  

* да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци. 

Члан 12. 

Уколико Наручилац утврди да материјал који се уграђује не одговара стандардима 

и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, 

Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Уколико Извођач радова  у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

другог извођача искључиво на трошак Извођача радова  по овом уговору.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 

планирању и изградњи.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

                                                           Члан 13.  

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену вредност радова под 

условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова, по 

завршетку радова, прими наведене радове.    

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати 

квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације 

од стране Извођача радова.  

Наручилац је у обавези да обезбеди вршење стручног надзора над извођењем 

радова који су предмет овог Уговора, и о томе, у року од 2 дана од дана закључења увог 

Уговора, обавестити Извођача радова, достављањем акта о одређивању надзорног органа. 

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.   

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао предајући му грађевинску 

дозволу, пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у 

посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка 

почиње да тече рок за завршетак радова. 

 Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача радова да су радови 

завршени, без одлагања заједно са Извођачем радова приступи примопредаји објекта и 

коначном обрачуну.  

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

                                                                              Члан 14.  
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Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке 

документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и Техничкој 

спецификацији радова.  

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна 

испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених 

испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу. 

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата 

Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.  

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и 

анализу, након чега даје Извођачу радова писано одобрење за употребу атестираног 

грађевинског материјала и наставак извођења за почетих позиција радова.  

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и 

изведених радова не одговора захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни 

орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени 

квалитетним и да радове доведе у исправно стање.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. 

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. 

 Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач 

радова.  

                                                                 Члан 15. 

 Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте 

отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.  

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Наручилац има право да 

уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова, наплатом 

средства обезбеђења за добро извршење посла. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  

                                                                   Члан 16. 

 Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

уговорених радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 

Извођача радова умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

 Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи 

штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача радова 

накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 

штете.  

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.  

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за 

остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.  

Извођач радова се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне 

обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач радова 

није одговоран.   

Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив 

за закашњење сразмерно његовој кривици.Терет доказивањаузрока који је довео до 

оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени 

оправданост предочених доказа. 

 

ОСИГУРАЊЕ   

                                                                Члан 17.  

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура 

код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје 

радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и 
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раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави 

Наручиоцу на увид када овај то затражи.  

 У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача радова прелази на Наручиоца. 

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач радова буду у 

потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова 

и то до пуне њихове вредности. 

 Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач радова је дужан да изврши 

осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу 

појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, 

потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанисти чке локације, а 

буде их изазвао Извођач радова.  

 Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

                                                             Члан 18.  

 Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио Наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.   

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором.  

 

                                                             Члан 19.  

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 

5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.   

 Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.    

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.   

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи.   

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.  

  

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
                                                             Члан 20.  

Извођач радова о завршетку радова у писаној форми обавештаваНаручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја 

радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора 

и Извођача радова, и иста о примопредаји сачињава записник. 

 Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје 

радова,  Извођач радова ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са 

њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова, односно 

наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19. овог Уговора. 
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, 

пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне 

документације.  

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац 

 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН   

                                                          Члан 21. 

 Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да 

почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 7 дана. 

 Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно 

изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 

усвојених јединичних цена из Техничке спецификације радова, које су фиксне.  

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или 

одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је 

обавести.  

  

ГАРАНТНИ РОК  

                                                          Члан 22. 

    Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи 

_______месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, 

документоване записником о извршеној примопредаји радова.  

 Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.  

Извођач радова је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички 

преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за 

руковање.  

  

РАСКИД УГОВОРА  

                                                               Члан 23.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:  

* Извођач радова неоправдано касни са почетком извођења радовад уже од 15 дана, 

почев од дана увођења у посао,  

* изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

Техничкој спецификацији радова из усвојене понуде Извођача радова, а Извођач радова 

није поступио по примедбама стручног надзора,  

* се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова не поштује 

динамички план предвиђен чл. 8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са 

извођењем радова,  

* Извођач радова не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року из чл. 20. овог Уговора.  

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора Наручилац има право да за 

уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро 

извршење посла из чл. 19. овог Уговора. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог 

Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са овим 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. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 

разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
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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    

      
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.   
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XIII      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач _____________________________________________________, у складу са 

чл. 88. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном 

поступаку за јавну набавку извођења радова на рехабилитацији јавних путева у складу са 

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

опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28, 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.  

 

Дана __.__. 2019. године                          

    П О Н У Ђ А Ч 

 

                             М.П._______________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде 

узорка или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и 

трошкове прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) 

може да достави Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и 

потписан. 

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

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац.                                            
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XIV    ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник 

РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. 

гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

 

____________________________________________________________________________________ 

(назив правног лица) 

из_________________________  , ______________________________________________________, 

                    (место)                                                                           (адреса)                                                           

_____________________, ___________________________ , __________________________________, 

        (матични број)                               (ПИБ)                                                   (рачун) 

доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО, МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш, 

матични број: 17620541, ПИБ: 100232752, рачун буџета Града Ниша: 840-157640-83, по моделу 97, 

са позивом на број 87-521; 

 

За отворени поступак јавне набавке  извођења радова на рехабилитацији јавних путева у 

складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка 

припрема и опремање, јавна набавка број 404-2/4Р-2019-28, достављамо Вам у прилогу 1 

(једну) бланко соло меницу, серијски број: 
 _______________________________ 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде број __________________од ____.____.2019. године можете попунити на износ од 10% 

вредности понуде без урачунатог ПДВ, као и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих 

наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника – Извођач радова, статусних промена код 

Дужника – Извођач радова, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави потписан и 

оверен оквирни споразум; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације по 

оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума. 

  

У _________, __.__.2019. године                         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                   М.П.  .................................................................. 

 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног 

овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне 

банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа.                                      


